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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum
2019-03-07

1. Utbildning - Kommunstyrelsen som krisledningsnämnd Per-Arne Larsson  16:00-
17:00 

2. Årsredovisning 2018
2019KS19

Helena Hatheyer 17:00-
17:20 

3. Förslag till resultatfond och ombudgetering med anledning av 
2018års budgetavvikelser
2019KS12

 

4. Ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2020-2024
2019KS97

 

5. Strategisk plan 2019
2019KS96

 

6. Revidering av riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola i Härryda kommun
2018VFN8

 

7. Ramavtal för detaljplan Bråta 2:139
2019KS73

 

8. Försäljning av del av Björröd 1:191
2019KS72

 

9. Yttrande och ställningstagande till bildande av naturreservatet 
Hårssjön- Rambo mosse i Härryda kommun och Mölndals stad
2015KS252

 

10. Planskild korsning i Rävlanda
2017KS1015

 

11. Simhall och ishall i Härryda kommun
2017KS1006

 

12. Uppdrag att möjliggöra införande av sensornät samt genomföra 
pilotprojekt avseende användning av sensorsnätsteknik i 
förvaltningen
2018KS782

 

Page 2 of 4



KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum
2019-03-07

13. Airport city etapp 4
2018KS770

 

14. Översyn av kommunens gränser för tättbebyggt område
2019KS124

 

15. Uppdrag gällande kommunalt ansvar för enskild väghållning
2019KS126

 

16. Framställan till Miljö- och bygglovsnämnden att se över lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön avseende 
eldning
2019KS125

 

17. Ändring av aktieägaravtal mellan aktieägarna i Förbo Aktiebolag
2019KS98

 

18. Anmälan av regionala uppdrag
2019KS46

 

19. Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2019
2019KS81

 

20. Delgivningar 2019
2019KS3

 

21. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 
2019
2019KS71

 

22. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2019
2019KS95

 

23. Anmälan av delegationsbeslut för sektorn för samhällsbyggnad 
2019
2019KS57

 

24. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd 2019
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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum
2019-03-07

2019KS48

25. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och 
funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 
2019
2019KS23
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Årsredovisning 2018
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 2019-02-22  

Ekonomi och upphandling 

Helena Hatheyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra utskick till KS den 7 mars - delar i årsredovisning 2018 

 

Årsredovisningen kompletteras med: 

 Kommunstyrelsens ordförande. Sidan 4.Text finns tillgängligt i Meetings innan 

kommunstyrelsens möte den 7 mars. 

 Jämförelser inom GR- kommuner. Sida 29 och delar av 30. Text och siffror 

uppdateras till 2018.  Uppgifterna finns tillgängligt i Meetings  från den 7 mars 

på morgonen. 

 

 

 

 

 

Vänligen 

 

 

Helena Hatheyer 

Redovisningschef 

Härryda kommun 
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen
Helena Hatheyer

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-02-12 2019KS19  042

Årsredovisning 2018

Sammanfattning
Från förvaltningen föreligger förslag till årsredovisning för år 2018. 

Årsredovisningen innehåller ett sammandrag av årsbokslut med uppgift om utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. 
Upplysning om borgensförbindelse framgår också. 

Av kommunfullmäktiges fastställda mål för god ekonomisk hushållning bedömer 
förvaltningen samtliga finansiella mål uppnås under den senaste fyraårsperioden. 
Däremot uppnås inte målen för det enskilda året 2018. Årets svaga resultat tillsammans 
med en ökad låneskuld om 100 miljoner kronor är de främsta orsakerna till att de 
finansiella målen inte uppnås för det enskilda året 2018. Av kommunfullmäktiges fyra 
fastställda verksamhetsmål bedömer förvaltningen att ett uppnås och tre delvis. Den 
samlade bedömningen är att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning delvis. 
Av kommunstyrelsens 149 verksamhetsmål bedöms 107 uppfyllas helt och 38 delvis.
Balanskravsresultatet uppnås tack vare exploateringsbidrag och överskott vid 
slutredovisning av exploateringsprojekt. 

Det finansiella resultatet för Härryda kommun uppgår till 31 miljoner kronor och 
soliditeten är oförändrad på 29 procent.  Resultatet motsvarar 1,5 procent av 
verksamhetens nettokostnader, som är 2,1 miljarder kronor.  Kommunens 
nettoinvesteringar uppgår till 214,6 miljoner kronor jämfört med kommunfullmäktiges 
ram på 400 miljoner kronor. 

Den verksamhet som bedrivs i form av aktiebolag har sammanställts med kommunens 
bokslut och koncernredovisningen ingår i årsredovisningen. Där ingår också en 
beskrivning av den uppsikt som kommunstyrelsens presidium bedrivit över de 
kommunala bolagen.  Det har vid fullgörande av uppsiktsplikten inte framkommit annat 
än att verksamheten under 2018 i berörda bolag bedrivits inom fullmäktige uppställda 
ändamål och inom de kommunala befogenheterna.

Från ekonomi och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelser Årsredovisning 2018 
samt Verksamhetsberättelse 2018.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2018.

Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Härryda Energi AB och dess helägda bolag 
Härryda Energi Elhandel AB, Förbo AB samt Landvetter Södra Utveckling AB liksom 
Renova AB och Gryaab under 2018 har varit förenlig med de fastställda kommunala 
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen för revison.

Peter Lönn
Kommundirektör Bo Ekström
                                                                                       Ekonomichef

Bilagor
1. Årsredovisning 2018
2. Verksamhetsberättelse 2018
3. Uppföljning av finanspolicy 2018
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års
redo
vis
ning
2018

En ny upplaga 

kommer att färdigställas till kommunfullmäktiges sammanträde 

(28 mars) i vilken mindre justeringar kan förekomma.
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Kometen landar i Mölnlycke   
Äntligen är Solsten, Johan Paalzows komet-
liknande konstverk, på plats. Det 13 meter 
långa och 800 kilo tunga konstverket möter 
och välkomnar vid infarten till Mölnlycke 
företagspark.  

2018-års resultat på 31 miljoner kronor är 
ett svagt resultat och 6 miljoner sämre än 
budgeterat. Resultatet motsvarar en procent av 
kommunens omsättning på 2,7 miljarder kronor. 
I resultatet ingår ett bidrag på 30 miljoner för 

utveckling av området kring Mölnlycke fabriker 
samt ett överskott på 17 miljoner kronor för 

slutredovisning av exploateringsprojekt i Landvetter 
och Pixbo. Resultatet belastas bland annat av högre 

kostnader för korttidsvård, försörjningsstöd, placeringar av barn och 
unga samt relationsvåld än vad som har budgeterats. Soliditeten är  
29 procent och är oförändrad jämfört med 2017.

Resultat: 
31 miljoner 

kronor

Vi är 
37 802

invånare

120 nya bostäder  
i Stenbrottet

Vårt nyaste bostadsområde 
heter Stenbrottet och ligger vid 

Benarebyvägen i Mölnlycke. Bakom det 
röda planket Trollbuller och trollbollar 

står 120 hyres- och bostadsrätter 
inflyttningsklara under sommaren.  

Alliansen och Sportpartiet styr vidare
Valresultatet innebär att Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna 
och Kristdemokraterna regerar vidare i samverkan med Sportpartiet. 
Tillsammans får de 26 av de 51 mandaten i kommunfullmäktige.

Händelserna är förstås ett litet, litet urval av allt som hände i Härryda kommun under 2018. 

 2 018  I  KORTA DRAG

Framtidens flygplats ligger här 
Mängder av arbetstillfällen skapas när Landvetter 
flygplats växer på alla håll. För att kunna ta emot 
fler resenärer och större flygplan byggs terminal- 
ytan ut med 30 procent och i närheten pågår 
bygget av Scandics sjuvåningshotell.   

Läs mer på sidan 6Läs mer på sidan 18

Klart för bostäder och idrottsarena 
650 bostäder och idrottsarena med 1 700 läktar-
platser, ja det innehåller detaljplanen för Mölnlycke 
fabriker som vinner laga kraft i september. En 
månad senare tas första skoptaget för kvarteret 
Rosengången med drygt 120 hyresrätter. 

Antalet invånare vid årsskiftet  
är 37 802 personer. Under året 
ökade vi med 1,1 procent. 
Invånarnas medelålder är 39 år,  
jämfört med rikets 41 år.  Arbetslösheten 
i kommunen är 2,7 procent, jämfört med  
5,6 procent i riket.

Sommar med bevattnings-  
och eldningsförbud
Sommarens stora budskap till invånare, 
företagare och våra egna verksamheter 
är att spara på dricksvattnet. Tillsammans 
klarar vi utmaningen och vattennivåerna 
återhämtar sig tack och lov under hösten. 

Servicegarantier införs  
Om Härryda kommun inte uppfyller sina 
åtaganden inom utsatt tid, så har invånaren 
rätt till ekonomisk ersättning. Från årsskiftet 
inför vi servicegarantier för förskoleplats, 
bygglovsbeslut och plats på äldreboende.

Nyrenoverat! 
Hindås station har genomgått en 

omfattande renovering, både på in- och 
utsidan. Att det fina stationshuset har 

blivit ännu finare firas med  
öppet hus i augusti. 
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Samhällsbyggandet  
växlar upp
Tack vare medvetna, politiska 
prioriteringar med nya arbetssätt och 
ökade resurser tar samhällsbyggandet åter 
fart i kommunen. I dagsläget finns 1 000 
nya bostäder i antagna detaljplaner och i 
detaljplanearbetet pågår samt planeras för 
ytterligare 2 000. Det innebär många nya 
bostäder de närmaste åren. 

För att allt detta ska fungera måste den 
grundläggande infrastrukturen finnas 
på plats. Ett stort antal projekt pågår 
och planeras, där det nya vattenverket i 
Hindås är det i särklass största. Efter en 
lång process är det också klart att en ny 
järnväg mellan Göteborg och Borås ska 
byggas, med station vid flygplatsen.

Kvaliteten i kommunens verksamheter är 
i det stora hela mycket bra. Men för oss 
är bra inte gott nog, vi ska vara bland de 
bästa kommunerna i landet. Det gäller 
förskolor och skolor, hemtjänst och 
äldreboenden 
samt all annan 
verksamhet vi 
bedriver. För 
att nå våra höga 
ambitioner 
pågår ett 
ständigt 
förbättrings-
arbete.

Peter Lönn
kommundirektör

Vi tar 
ansvar

Vi 
investerar

Vi har 
2 899 

anställda

God ekonomisk hushållning är viktig för oss. Med det menar kommun- 
fullmäktige att vi ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin  
konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala  
och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet.

                                    

Under året investerar vi 215 miljoner kronor,  
framför allt i förskolor, skolor, stödboende,  
idrottshallar, fritidsanläggningar och infrastruktur.

Antalet tillsvidareanställda  
vid årsskiftet är 2 899 

personer, varav 82 procent är 
kvinnor. 54 procent arbetar inom 

sektorn för utbildning och kultur och 29 procent 
inom socialtjänsten. Personalkostnaderna utgör  
60 procent av kommunens kostnader.

Händelserna är förstås ett litet, litet urval av allt som hände i Härryda kommun under 2018. 

 2 018  I  KORTA DRAG

Pinfärsk idrottshall i Landvetter  
I september invigs Pinntorps idrottshall i 
norra Önneröd. Hallen har plats för 500 
åskådare och fasadens färgglada konstverk 
heter Alla får vara med och är skapat av 
Niklas Mulari.

Ny förskola i Rävlanda  
Nära till både natur och skola, ja det har Hedens 

förskola i Rävlanda som öppnar i augusti. Förskolan 
har tre avdelningar för 1–6 åringar.  

Samhälls-
byggnad

Individ- och familjeomsorg/ 
Funktionsstöd

Vård och omsorg

Kultur, fritid  
och kulturskola

Gymnasium och  
vuxenutbildning

Grundskola
och fritids

Förskola och familjedaghem

Politisk verksamhet och  
gemensam administration

Pensioner, 
räntor m m

Så här 
fördelas 

2,7 miljarder 
kronor

Läs mer på sidan 68

 Läs mer på sidan 10

Läs mer på sidan 23

Nya boenden  
i extern regi 
Under året invigs Sten-
brottets servicebostad 
i Mölnlycke och Östra 
Backas gruppbostad i 
Landvetter. Boendena är de 
första som drivs i extern 
regi på uppdrag  
av oss. 

4%

5%

17%

15%

15%

8%

6%

28%

2%
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Årsredovisningen 
är kommunstyrelsens 
rapport till kommunfullmäktige 
för verksamhetsåret 2018.

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

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

INNEHÅLL

INLEDNING

FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE

VERKSAMHETS-
REDOVISNING

RÄKENSKAPER

ÖVRIGT

Kommunstyrelsens ordförande  4

Framtiden  8

Omvärlden och Härryda kommun 6

Politisk organisation 34

Upplysning om redovisningsprinciper  58

Resultaträkning och kassaflödesrapport 60

Balansräkning  61

Noter    62

Exploatering  70

Investering  68

VA-verksamhetens resultaträkning, balansräkning samt noter  71

Revisionsberättelse 72

 – Affärsdrivande verksamhet avfall 45

 – Affärsdrivande verksamhet vatten 46

 – Exploatering av mark och bostäder 47

Teknik och förvaltningsstöd 48

Kommunledning och stödfunktioner  50

Agenda 2030   52

Dotterbolagen – Härryda Energi AB 55

 – Förbo AB 56

 – Landvetter Södra Utveckling AB 57

Finansiell analys, kommunen 18

                  – Finansiell profil  28

Kommunen som arbetsgivare  23

Sammanställd redovisning  31

Jämförelser  – Kvalitet 26

Utbildning och kultur 36

Socialtjänst  40

Måluppfyllelse   – Mål för god ekonomisk hushållning 10  

Samhällsbyggnad  – Skattefinansierad verksamhet 43

Fem år i sammandrag 17

Kommunkoncernens organisation  5

Förvaltningsberättelsen utgör 
en sammanfattning av 

årsredovisningen, med 
fokus på väsentliga delar av 
kommunens ekonomi och 

verksamhet.

Verksamhetsredovisningen 
omfattar förvaltningens 

sektorer. Inom varje sektor 
beskrivs årets viktigaste 
händelser, måluppfyllelse 

samt ekonomi.  
Här beskrivs även 
kommunens miljö- 

och folkhälsoarbete. 
Avslutningsvis redovisas 

dotterbolagen. 

Räkenskaperna består av  
resultaträkning, kassaflödes-
rapport samt balansräkning 

med noter.  Här beskrivs 
även redovisningsprinciper.   

Avslutningsvis finns en  
redovisning av större  

investeringsprojekt,  
exploateringsredovisning 

samt särredovisning av 
VA-verksamheten.
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T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

Inledning
ORDFÖRANDE HAR ORDET

Kommunstyrelsens ordförande 
Per Vorberg om 2018

Text finns tillgänglig på Meetings  
innan kommunstyrelsens möte den 7 mars. 

Per Vorberg (M)
kommunstyrelsens ordförande
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T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

5

Politisk organisation
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet 
i kommunen. Ledamöterna, som representerar olika 
partier, utses genom allmänna val för en period på fyra 
år. Kommunfullmäktige har beredningar vars uppdrag 
är att formulera och följa upp politiska inriktningsmål. 
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för all verksamhet. 

Från och med 2019 införs en ny politisk organisation 
i Härryda kommun. En välfärdsnämnd ansvarar för 
verksamheterna inom utbildning, socialtjänst, kultur 
och fritid. Kommunstyrelsen ansvarar för samhälls-
byggnadsfrågor och andra kommunövergripande frå-
gor. De politiska beredningarna tas bort och ersätts av 
en fast beredning som har fokus på framtidens välfärd 
och samhällsutveckling.
Förvaltningsorganisation 
Härryda kommun har en gemensam förvaltning med 
fyra sektorer samt stödfunktioner. Tre verksamhets-
sektorer, en sektor för intern verksamhetsservice samt 
tre funktioner som stödjer sektorerna och kommun-
ledningen. Kommundirektören är förvaltningschef 
och kommunens högsta tjänsteman. Varje sektor leds 
av en sektorschef. 
Kommunalägda bolag 
•  Landvetter Södra utveckling ab, 100 procent, startades  
 2018. Bolaget ska i allmännyttigt syfte utveckla och  
 förverkliga tillkomsten av den nya hållbara staden   
 Landvetter Södra inom Härryda kommun.

•  Förbo ab, 42 procent, allmännyttigt bostadsföretag. 

•  Härryda Energi ab, Heab, 100 procent, nätbolag. 

•  Härryda Energi Elhandel ab, helägt dotterbolag   
 till Heab. 

Kommunkoncernens organisation

Härryda kommun

Härryda Energi Elhandel AB
100%

Koncernorganisation

Mandatfördelning kommunfullmäktige
2019–2022 2015–2018

Moderaterna 13 14
Liberalerna 4 5
Centerpartiet 4 3
Kristdemokraterna 2 2
Socialdemokraterna 10 11
Vänsterpartiet 2 2
Miljöpartiet 4 4
Kommunpartiet 2 1
Sverigedemokraterna 7 5
  Sportpartiet 3 3
    Oberoende ledamot 0 1
            Totalt 51 51

Inledning
ORGANISATION

Revisorer Valnämnd

Miljö- 
och bygglovs-

nämnd

  Kommunfullmäktige (kf)
• Utbildnings- och kulturberedning
• Samhällsbyggnadsberedning
• Socialberedning
• Tillfälliga beredningar
• Valberedning

  Kommunstyrelse (ks)
• Ekonomiutskott
  Kommunstyrelsen är också  
  krisledningsnämnd

Social 
myndighets-

nämnd

Över-
 förmyndar  -

nämnd

Pensio-
närsråd

Rådet för 
funktions hinder-
frågor

Rådet för  
idéburna 
organisationer 

Ung-
doms -
forum

Brotts-
förebygg-
ande råd

Politisk organisation

 

Förvaltningsorganisation

Kommundirektör, 
KD

Ekonomi och upphandling

Personal   

Utveckling

Sektorn för  
utbildning och kultur, 
UTK
• Förskola
• Grundskola
• Utveckling- och  
 stödenhet
• Fritid ungdom
• Centrum för fler- 
 språkigt lärande
• Gymnasium
• Vuxenutbildning
• Kultur
• Planering tillsyn

Sektorn för 
samhälls byggnad, 
SHB
• Mark och bostad
• Miljö- och  
 hälsoskydd
• Plan och bygglov
• Trafik
• Vatten och avfall
• Miljösamordning/ 
 Jurist/ 
 Stadsarkitekt

Sektorn för  
social tjänst,  
SOC
•  Vård och omsorg
•  Hälsa och bistånd
•  Funktionsstöd
• Integration och  
 arbetsmarknad
• Barn och familj 
• Utvecklings- och  
 uppföljningsenhet 
 
 

Sektorn 
för teknik och 

för valtningsstöd, TOF

Fastighet • IT 
Mark och anläggningar 
Måltidsservice • Service  
Städservice • Säkerhet  

Ledning

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

Förbo AB
42%

Härryda Energi AB
100%

Landvetter Södra  
Utveckling AB

100%
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T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

För valtningsberättelse
OMVÄRLDEN OCH HÄRRYDA KOMMUN

Omvärlden och Härryda kommun

Världen, Europa och Sverige
Globalisering, ny teknik och förändringar i klimat, 
demografi och värderingar ändrar kontinuerligt 
förutsättningarna för människor och samhällen och 
påverkar Härryda kommun som organisation och som 
samhälle.

Under år 2018 har detta blivit tydligt på en rad områden. 
Globaliseringen har mött motkraft i form av bland annat 
protektionistiska trender som kan komma att leda till 
en försämring av världsekonomin. Mycket tyder på en 
ekonomisk inbromsning oavsett denna trend, vilket kan 
drabba Sverige extra hårt med tanke på landets stora 
beroende av internationell handel.

Inom Europa finns ett flertal utmaningar. Brexit 
kommer med all sannolikhet att påverka ekonomin 
på kontinenten och i Sverige. Det finns även stora 
ekonomiska skillnader och spänningar mellan de 
nationella ekonomierna inom eu. 

Under 2018 nådde den svenska konjunkturen sin topp. 
Vi kan förvänta oss en svagare tillväxt kombinerat med 
stigande räntor den närmaste tiden. Det finns tecken på 
ett minskat bostadsbyggande i landet, vilket tillsammans 
med en sämre världsekonomi och den demografiska 
utvecklingen i riket kommer att ställa Härryda kommun 
inför utmaningar den närmaste tiden.

Befolkning och bostadsbyggande 
Härryda kommuns befolkning uppgick till 37 802 personer 
vid årsskiftet 2018/2019. Under 2018 ökade befolkningen 
med 390 personer. Befolkningstillväxten har under den 
senaste femårsperioden legat på en årlig ökning med cirka 
1,2 procent. Utfallet för 2018 blev lägre, knappt 1,1 procent. 
Det är en lägre ökning än vad som har varit ambitionen 
och orsaken är huvudsakligen färre födda barn  än beräknat 
samtidigt som antalet avlidna var högre än beräknat. 
Årets befolkningsökning fördelas mellan flyttnings- 
och födelsenetto, 299 respektive 95 invånare. Under 
femårsperioden 2014–2018 har det byggts 726 bostäder 
som omfattar 298 småhus och 428 i flerbostadshus. 
Under året färdigställdes 197 bostäder, vilket är 
116 bostäder fler än föregående år. Enligt bostads-
försörjningsprogrammet beräknas det under perioden 
2019–2023 att byggas cirka 838 bostäder på mark 
som kommunen initialt äger och cirka 1 600 bostäder 
kommer att byggas på mark som inte ägs av kommunen. 
Byggnation i Mölnlycke Centrum Stationsområdet 
och Landvetter Södra tillkommer, dessa ligger dock 
i huvudsak utanför femårsperioden. Beroende på 
bland annat konjunktursvängningar kan avvikelser 
i bostadsförsörjningsprogrammet vad gäller antalet 
planerade byggstarter och beräkningarna uppstå. 
Andelen bostäder i flerbostadshus kommer i och med 
detta att fortsätta att öka successivt i kommunen. 

Precis som andra kommuner är Härryda kommun beroende av omvärlden för sin verksamhet. 
Det som händer i omvärlden påverkar både förväntningar, behov och möjligheter för den  
kommunala verksamheten.

t

Page 15 of 345



7

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

Näringsliv – förutsättning för en stark kommun 
Härryda kommun har som mål att vara Sveriges bästa 
näringslivskommun. 2018 placerade sig Härryda 
kommun på plats 15 av 290 kommuner i Sverige i Svenskt 
Näringslivs ranking av företagsklimatet. Åtgärder pågår 
för att nå topplaceringen och också varaktigt vara bäst 
i Sverige, bland att har resursförstärkningar gjort med 
företagslots och besöksnäringsutvecklare.

I kommunen finns 3 849 aktiva företag, vilket är en ökning 
med 118 företag, jämfört med 2017. Totalt finns cirka 
15 500 arbetstillfällen inom kommunens gränser, Det 
har skapats omkring 5 100 nya jobb i kommunen under 
perioden 2000–2017. 

De flesta arbetstillfällena i Härryda kommun finns inom 
handel och kommunikation. Landvetter flygplats bidrar i 
hög utsträckning till detta med cirka 4 000 personer i ett 
hundratal olika företag.

Närmare hälften av alla företag i kommunen är enskilda 
näringsidkare och de flesta i denna grupp har inga 
anställda. Den största arbetsgivaren är Härryda kommun 

och den största arbetsplatsen är Landvetter flygplats. 
I kommunen finns flera privata företag där antalet 
medarbetare överstiger 200, till exempel Atlet, Elanders, 
Cochlear och Emerson.

Drygt 430 olika branscher finns representerade i 
kommunen och tack vare det stora antalet branscher 
rankas Härryda kommun som den 20:e minst sårbara 
kommunen i Sverige.

Cirka 13 000 invånare lämnar varje dag Härryda kommun 
för att arbeta i en annan kommun. Drygt 10 000 pendlar 
hit för att arbeta.

Arbetslösheten för invånare mellan 16 och 64 år, inklusive 
personer i program med aktivitetsstöd, var i december 
2018 2,7 procent, jämfört med 5,6 procent i riket.

Efterfrågan på företagsmark överträffar tillgången i hela 
Göteborgsregionen och Härryda kommun är extra 
attraktivt med tanke på närheten till flygplatsen mellan 
Göteborg och Borås med riksväg 40 som en central nerv.  
Kommunens företagsparker är fulltecknade och arbete 
pågår för att ta fram mer industrimark.

För valtningsberättelse
OMVÄRLDEN OCH HÄRRYDA KOMMUN

Härryda kommun är en kranskommun med relativt ung 
befolkning. Andelen invånare i åldersgrupperna 0–19 
år är sju procentenheter högre än rikssnittet, samtidigt 
som andelen över 65 år är cirka fyra procentenheter 
lägre. Invånarnas medelålder är 39 år, jämfört med 41 år 
i riket. Skillnaderna i åldersstruktur gör bland annat att 
kommunen har högre kostnader per invånare för förskola 
och utbildning men lägre kostnader för hemtjänst och 
äldreboende än genomsnittet. Kommunens invånare är 
välutbildade. 90 procent av befolkningen mellan 20 och 
64 år har gymnasial utbildning, 47 procent av dessa har 
dessutom en eftergymnasial utbildning, medan rikssnittet 
ligger på 41 procent. Medborgarnas inkomster är ca 13 
procent högre än genomsnittet för resten av landet och 
högst i Västra Götalandsregionen. n
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För valtningsberättelse
FRAMTIDEN

Samhällsbyggandet  
har fortsatt stort fokus

I dagsläget finns 1 000 bostäder i redan antagna 
detaljplaner och byggnation pågår. Ytterligare 1 000 
bostäder ryms i pågående detaljplaner. Dessutom finns  
beslut om att starta planer för ytterligare  
1 000 bostäder.  
Kommunen driver i regel detaljplaner i egen regi, 
exempelvis Idrottsvägen och Landvetter centrum. 
För att öka kapaciteten med fler detaljplaner pro-
var, utvärderar och implementerar kommunen en 
ny samverkansmodell med privata exploatörer som 
utför merparten av planarbetet. Aktuella exempel är 
detaljplanerna ”Wendelstrand” och ”Alberts ängar”.

I samhällsbyggandet behövs inte bara bostäder. Även 
näringslivet behöver nya fastigheter, lokaler och andra 
ytor för att bedriva företagande. Efterfrågan är stor på 
detaljplanelagd mark för detta ändamål i såväl Härryda 
kommun som i hela Göteborgsregionen. Byggna-
tion pågår i våra verksamhetsområden Björröds och 
Bårhults företagsparker och kommer att fortsätta en 
tid framöver.  
Kommunen arbetar med detaljplaner för Airport 
city, både på egen mark och  flygplatsens (Swedavias) 
områden, samt en plan som bland annat möjliggör fler 
näringsverksamheter vid Mölnlyckemotet. Exploatörs-
driven detaljplan kan även komma att användas för att 
ta fram detaljplaner för verksamhetsmark.

För att en kommun som växer med fler bostads- och 
verksamhetsområden ska fungera behövs det även 

kommunal service i form av förskolor, skolor, idrotts-
hallar, lokaler för fritids- och kulturverksamhet med 
mera. Exempel är idrottsarenan i Mölnlycke fabriker 
och det särskilda boendet för äldre i Säteriet. Planering 
för en ny ishall och fler idrottshallar pågår för fullt.

Platser på särskilda boenden för äldre och grupper 
med speciella behov är också något som måste säker-
ställas. Planering och genomförande av byggnationer 
av särskilda boenden och anläggningar för kommunal 
service är något som kommunen prioriterar. 

För att bostäder och kommunala anläggningar ska 
fungera samt vara tillgängliga för kommuninvånarna 
måste den grundläggande infrastrukturen finnas.  
Att säkerställa tillgången till dricksvatten är ett 
absolut villkor för att kommunen ska kunna fortsät-
ta att växa och utvecklas. Ett stort antal strategiska 
infrastrukturprojekt för vatten och avlopp, vägar, 
elförsörjning och bredband pågår. Ytterligare fler 
planeras, där det nya vattenverket i Hindås är det  
i särklass största. 

Det stora framtidsprojektet i Härryda kommun är 
Landvetter södra. Ett helt nytt hållbart samhälle mellan 
Göteborg och Landvetter flygplats. Drygt 500 000 
kvadratmeter obebyggd mark ska utvecklas med bostäder, 
verksamheter samt rekreations- och naturområden. 
Kommunen har bildat ett utvecklingsbolag som kommer 
att driva arbetet under mycket lång tid och har tagit 
de första stegen för ett inledande område. Intresset för 

De senaste åren har bostadsproduktionen i Härryda kommun varit inne i en svacka, men tack  
vare medvetna politiska prioriteringar med nya arbetssätt och ökade resurser tar detta åter fart.  
De närmaste åren kommer många nya bostäder ut på marknaden. 

t

I Björröd planeras ett nytt bostadsområde, 
Alberts Ängar.

Vid Idrottsvägen i Mölnlycke planeras för cirka 200 bostäder,  
förskola och verksamhetslokaler.
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För valtningsberättelse
FRAMTIDEN

att vara med och utveckla och bygga Landvetter södra 
är mycket stort från exploatörer och byggföretag men 
även andra företag och branscher.

Härryda kommuns strategiska läge mellan regionens 
två största städer Göteborg och Borås innebär mycket 
goda förutsättningar för utveckling och tillväxt. En 
växande internationell flygplats i kommunen skapar 
naturligtvis extra attraktion. Efter en lång process är det 
nu klart att en ny järnväg ska byggas mellan Göteborg 
och Borås och att den får en tågstation vid flygplatsen. 

Ekonomi
För landet som helhet är den demografiska utvecklingen 
med en åldrande befolkning en stor utmaning. Enligt be-
räkningar baserad på SCB:s befolkningsprognos kommer 
kostnaden för de demografiskt betingade behoven att öka 
med i snitt 1,1 procent per år under de närmaste tio åren.

En nationell konjunkturavmattning kombinerad med 
inbromsning i flera betydelsefulla globala ekonomier 
kan även leda till lägre sysselsättning och därmed lägre 
skatteintäkter för kommunen.

Kombinationen av lägre tillväxt, demografiskt be-

tingade behov och svårigheter att rekrytera personal 
indikerar att kommunens verksamhet kommer att 
behöva drivas på ett annat sätt än idag. Nödvändiga 
prioriteringar måste då genomföras. Även inkomstför-
stärkningar måste kanske diskuteras.

Ambitionerna i samhällsbyggandet innebär sannolikt 
stora initiala utgifter. Enligt nuvarande ekonomiska 
plan kommer troligtvis stora delar av dessa utgifter 
att lånefinansieras, vilket i sin tur kan medföra ökad 
sårbarhet och försvåra möjligheten att uppfylla 
kommunfullmäktiges finansiella mål. På lång sikt kan 
en alltför stor upplåning leda till minskad valfrihet 
för att finansiera andra kommunala tillgångar. Därför 
måste ekonomin i samhällsbyggandet ha särskilt fokus.

Samtidigt som kommunen har höga ambitioner för 
samhällsbyggande så finns tecken på att konjunkturen 
bromsar in och att ett högre ränteläge är att vänta. 
Trots fortsatt stort behov av samhällsbyggnation 
kommer många signaler nationellt på att byggboomen 
är över. I vår region bedöms emellertid trycket på 
bostadsmarknaden vara fortsatt högt. n 

Landvetter södra är ett samhälle som ska byggas hållbart från grunden. Här ska bland annat 
finnas 10 000 bostäder för minst 25 000 invånare. 
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Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Finansiella mål
Utfall 
2018

Utfall 
2017

Utfall 
2016

Utfall 
2015

● Soliditetsnivån ökar  
med en procentenhet per år. 0 1 2 1

● Resultatet är 2,5 procent av  
     verksamhetens nettokostnader. 1,5 4,8 6,5 6,5

Måluppfyllelsen mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder. 
Kommunfullmäktiges finansiella mål syftar bland annat till att 
klara av framtida pensionsutbetalningar utan att urholka  
kommunens likviditet på sikt. Kostnaden enligt fullfondering 
2018 är 14 mkr lägre än kostnaden enligt blandmodellen.

Kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning uppnås för fyraårsperioden. Årets utfall indikerar 

dock att det kommer att bli svårt att upprätthålla målen de 
kommande åren. Årets överskott på 31 mkr motsvarar 1,5 
procent av verksamhetens nettokostnad och är en följd av 
obudgeterade resultateffekter från exploateringsverksamheten. 
Genomsnittet den senaste fyraårsperioden är 4,8 
procentenheter. För 2018 uppgår soliditeten till 29 procent, vilket 
är på samma nivå som 2017 års bokslut. Under den senaste 
fyraårsperioden har soliditeten ökat med 4 procentenheter.

För valtningsberättelse
MÅLUPPFYLLELSE

I kommunallagen anges att det för verksamheten ska 
anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en 
god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har 
fastställt två finansiella mål och fyra verksam-hetsmål. 
De finansiella målen uppnås för den senaste fyraårs- 

perioden, trots en vikande trend 2018. Av fyra verk-
samhetsmål bedöms ett som uppfyllt och tre som del-
vis uppfyllda.  Sammantaget bedöms god ekonomisk 
hushållning delvis uppnås.

t

Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar 
ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet lämna ifrån sig förutsättningar som är lika goda 
miljömässigt, socialt och ekonomiskt som innan. 

● Uppfyllt    ▲ Delvis uppfyllt    n Ej uppfyllt

Mål för god ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har beslutat att en ny styrmodell 
ska införas från och med 2019.
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För valtningsberättelse
MÅLUPPFYLLELSE

Inriktningsmål Indikator
Utfall 
2018

Utfall 
2017

Utfall 
2016

Utfall 
2015

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

Befolkningstillväxt, andel (%) 1,1 0,8 1,2 1.0

Antal färdigställda lägenheter 197 81 140 118

Andel av större exploateringsområden med alla tre  
upplåtelseformerna, % 60 50 66 100

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

● Full behovstäckning inom 
förskoleverksamheten 
och föräldrar kan välja 
verksamhetsform.

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

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

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

Andel elever behöriga till gymnasieskolan, % 93,1 93,4 92,2 92,1

Andel elever med examen inom fyra år,  
inklusive IV/IM, % 81 76,3 75,2 77,2

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

Arbetslöshet, inkl personer i program med aktivitetsstöd, 
18-24 år (% av befolkningen i Länet) 4,6 5,1 6,0 6,7

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

Antal ej verkställda beslut inom tre månader  
avseende särskilt boende 19 7 4 11

Behov av särskilt boende, personer 338 307 286 274

Antal platser särskilt boende 288 288 276 263

Beräknat behov av bostad för funktionsnedsatta 
över 19 år, personer 129 116 121 100

Antal lägenheter för funktionsnedsatta 124 115 107 92

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Bostadsbyggandet med 197 inflyttningsklara lägenheter har varit i den omfattningen att det 
skulle kunna motsvara målet om lägst 1,5 % befolkningsökning. Dock är antalet födda barn färre än beräknat samtidigt som 
antalet avlidna är högre än beräknat varför befolkningstillväxten 2018 endast blev 1,1 %. Inför framtiden finns det i kommunens 
projektportfölj bland annat ca 1 000 bostäder i antagna detaljplaner, lika många i pågående detaljplaner och ytterligare 1 001  
i påbörjade. Utöver dessa finns utvecklingsplanerna för Landvetter södra. Sett över tid bedöms målet nås.

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

Elevhälsans arbete behöver vidareutvecklas och samverkan mellan grundskola och gymnasiet behöver stärkas för att de 
elever som inte lyckas nå sin gymnasieexamen inom fyra år ska fångas upp i tid.

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Antalet äldre i behov av plats på särskilt boende har för 2018 varit fler än beräknat. 
Konsekvensen har blivit att fler än tidigare behövt vänta på erbjudande om lägenhet längre än tre månader. 19 personer har 
inte fått plats inom tre månader. Av dessa har dock 11 fått minst ett erbjudande, men valt att tacka nej. Inom målgruppen 
funktionsstöd råder som helhet balans mellan behov av bostad med särskild service och utbud av boendealternativ som finns 
att tillgå. För några barn/ungdomar med särskilda behov köper kommunen plats av annan vårdgivare.

Målet bedöms vara uppfyllt. Vårdnadshavare erbjuds att välja mellan förskola och familjedaghem. Alla kan inte få sina 
förstahandsval uppfyllda men alla barn får en plats i sin kommundel om så önskas.

Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för 
god ekonomisk hushållning. Målen avser bostadsbyggande, 
förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt 

bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. 
Nedan redovisas de fastställda verksamhetsmålen med 
förvaltningens bedömda måluppfyllelse.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

● Uppfyllt    ▲ Delvis uppfyllt    n Ej uppfyllt
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Måluppfyllelse för kommun- 
styrelsens verksamhetsmål
I samband med årsbokslutet bedöms måluppfyllelsen för kommunstyrelsen verksamhetsmål. 
Måluppfyllelsen är god då 97 procent av kommunstyrelsens 149 verksamhetsmål är uppfyllda eller 
delvis uppfyllda. Av verksamhetsmålen är 107 uppfyllda, 38 delvis uppfyllda och 4 är ej uppfyllda.

Nedan redovisas en sammanställning för kärnverksamhetens måluppfyllelse.

 

Näringsliv

Härryda kommun har en aktiv roll i samarbetet med skolan och regionala organisationer som  
arbetar med näringslivsfrågor. ●

Härryda kommun ska aktivt arbeta tillsammans med Business Region Göteborg för att utveckla  
identifierade affärsområden. ●

Härryda kommun ska kontinuerligt tillhandhålla relevant information till företagen. ●

Härryda kommun ska vara bland de 10 främsta kommunerna i landet avseende mätning av lokalt företagsklimat n

Härryda kommun jobbar aktivt med omvärldsbevakning. ●

Härryda kommun ska ha ett nära samarbete med de lokala företagarnätverken. ●

Härryda kommun ska varje år genomföra en näringslivsdag. ●

Förskola

Verksamheten gör vårdnadshavarna delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. ▲

Barnens behov och intressen är utgångspunkt för planeringen av verksamheten. ●

Den pedagogiska dokumentationen utgör underlag för analys av verksamheten och det enskilda barnets utveckling  
och lärandeprocesser. ●

Förskoleteamet samverkar med alla förskolechefer för att öka enheternas kompetens om barns utveckling och behov. ●

Den pedagogiska lärmiljön är interkulturell och säkerställer alla barns språkutveckling. Enheterna utvecklar  
sitt arbete med modersmålsstöd. ▲

Alla enheter har ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete. ●

Grundskola

Alla enheter har ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete. ●

Undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. ▲

Stimulans och stöd utformas inom ordinarie verksamhet med anpassning efter elevens  
förutsättningar och förmågor. ●

Fritidshemmets verksamhet har en hög kvalitet. ▲

Genom ämnesövergripande undervisning utmanas och stimuleras eleven inom hållbar utveckling. ●

Alla elever deltar och är medskapande av kultur i skolan. ▲

Verksamhetsmål

För valtningsberättelse
MÅLUPPFYLLELSE

t

● Uppfyllt    ▲ Delvis uppfyllt    n Ej uppfyllt
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För valtningsberättelse
MÅLUPPFYLLELSE

t

fortsättning Verksamhetsmål

Gymnasium

Elever på Hulebäcksgymnasiet ska ha ett stort utbud av program, inriktningar och kurser att välja mellan för att utmanas 
och nå sina personliga mål. ▲

Undervisningens innehåll och utformning på Hulebäcksgymnasiet anpassas efter elevens förutsättningar och behov. ●

Varje läsår ska präglas av en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleverna på Hulebäcksgymnasiet. ▲

Elever som studerar på Hulebäcksgymnasiet ska inom fyra år nå gymnasieexamen eller gymnasiesärskoleexamen. ●

Elever folkbokförda i Härryda kommun fullföljer sin gymnasieutbildning. ▲

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen ska erbjuda utbildning till kommuninvånarna och övriga behöriga sökande inom skilda 
utbildningsområden och utbildningsnivåer. ●

Vuxenutbildningen ska erbjuda utbildning som har betydelse för individens framtid. ●

Yrkeshögskolan (YH) ansöker om och genomför Yrkeshögskoleutbildningar. ●

Yrkeshögskolan samverkar med arbetsmarknaden för att erbjuda uppdragsutbildning. n

Kultur

Aktiviteter, program och utställningar ska vara av god kvalitet och motsvara det efterfrågade, men också erbjuda det oväntade. ●

Biblioteken bidrar till läsglädje och kunskapsutveckling, samt är det lilla samhällets mötesplats. ●

Ny teknik används för att tillgängliggöra kulturarvet. ●

Kulturskolan kännetecknas av kreativitet och lustfyllt lärande samt fortsätter förnya pedagogiken  
så att alla barn som vill får plats. ●

Utveckling, fritid och flerspråkighet

Ungdomar har tillgång till trygga, drogfria mötesplatser. ●

Vård och omsorg

Insatserna utförs med kontinuitet. ●

Medarbetare är tillmötesgående, omtänksamma och stödjande i sitt bemötande av brukare och anhöriga. ●

Brukares egna förmågor och intressen tas tillvara vid genomförandet av insatserna. ●

All berörd personal har kompetens inom gerontologi, geriatrik, palliativ vård samt etik. ●

Brukare i ordinärt boende och i särskilt boende känner till sin kontaktman och dess uppdrag. ●

Brukare tar del av välfärdsteknologi, för att uppleva trygghet, självständighet och delaktighet i hemmet. ▲

Personlig assistans utförs på sådant sätt att brukare upplever nöjdhet. ●

Funktionsstöd

Daglig verksamhet inom funktionshinder ska syfta till att förbereda för förvärvsarbete. ●

Inom ram för budgeterade medel ska verksamhetens utformning och innehåll tillförsäkra medborgarna med  
funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. ●

Genom riktade informationsinsatser bidrar kommunen till att anställda, förtroendevalda och allmänhet får ökad kunskap 
om olika typer av funktionsnedsättningar och uppkomsten av funktionshinder. ●

● Uppfyllt    ▲ Delvis uppfyllt    n Ej uppfyllt
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För valtningsberättelse
MÅLUPPFYLLELSE

t

fortsättning Verksamhetsmål

Hälsa och bistånd

Informationen om beslut, insatser och stöd kommuniceras såväl skriftligt som muntligt och är lätt att förstå.  
Uppföljning sker av beslut och därmed säkerställs att information har uppfattats. ●

LSS-handläggningens utformning och innehåll försäkrar medborgare med funktionsnedsättning att kunna l 
eva som andra. ●

Berörda professioner samordnar och planerar brukares vård- och omsorgsinsatser ▲

Den palliativa vården och omsorgen tillgodoser behoven utifrån en helhetssyn på brukares totala situation. ●

Anhöriga får ett respektfullt bemötande och ett gott stöd vid närståendes bortgång. ●

Äldre har god kunskap om informationsteknologi, IT, och kan tillämpa den i sin vardag. ●

Kommunen samarbetar aktivt med ideella sektorn. ●

Beviljat LSS-beslut verkställs i kommunal regi, alternativt inom avtal. ●

Integration och arbetsmarknad

Färre vuxna är långtidsberoende av försörjningsstöd. ▲

Kommunens arbetsmarknadsåtgärder samordnas som en väg in i samverkan med arbetsförmedling, 
näringsliv och andra aktörer. ●

Ungdomar med en komplex problematik som uppbär försörjningsstöd ges möjlighet till samordnade insatser 
som stöd till egen försörjning. ●

Färre ungdomar är långtidsberoende av försörjningsstöd. ▲

Verksamhetens insatser i form av bostad i ordinärt boende, språkinlärning, samhällsinformation 
och social gemenskap leder till nyanländas etablering i svenska samhället. ▲

Verksamheten samverkar med skola, hälso- och sjukvård och andra aktörer, så att barnens egna förmågor 
tas tillvara och leder till inkludering. ●

Barn och familj

Individ- och familjeomsorgens utredning och insatser leder till att det enskilda individen inte behöver  
fortsatt stöd från socialtjänsten. ▲

Målgruppen erbjuds insatser för att bryta social isolering. ▲

Utsatta barn som tillhör en riskgrupp identifieras tidigt. ●

Utsatta barn som tillhör en riskgrupp och deras familjer erbjuds stöd/hjälp. ●

Mark och bostad

Mark för framtida exploateringar finns tillgänglig i kommunens fem största orter. ●

Tomtstorlekarna i pågående exploateringsområden varierar i storlek. ●

Merparten av kommunens markförsäljningar säljs genom kommunens tomt- och bostadskö eller till byggbranschen 
genom utlysta markanvisningstävlingar med förfrågningsunderlag publicerade på bland annat kommunens hemsida. ●

Byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på lägst 1,5 % per år. ▲

I större utbyggnadsområden erbjuds olika upplåtelseformer. ▲

I större utbyggnadsområden erbjuds bostäder i olika storlekar. ●

När nya exploateringsavtal tecknas ställs krav på hållbart samhällsbyggande. ●

● Uppfyllt    ▲ Delvis uppfyllt    n Ej uppfyllt
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Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydd ska ge god service och information till kommunens medborgare och verksamhetsutövare.  
Funktionen ska uppfattas som professionell och kompetent. ●

Plan och bygglov

Verksamheten ska ha en snabb och korrekt handläggning. ●

Verksamheten ska ha god beredskap för att ta fram erforderliga planer. ▲

Trafik

Cykeltrafiken ökar. ●

Antal bostäder som utsätts för buller från kommunala vägar och som överstiger riktvärden för trafikbuller minskar. ●

90 % av resenärerna i kommunen har tillgång till en tillgänglighetsanpassad hållplats. ●

Kommunala gång- och cykelbanor inom tätorterna är utrustade med bänkar och belysning samt är siktröjda  
från tät vegetation. ●

Verklig hastighet på kommunens gator följer skyltad hastighet. ●

90 % av alla bostäder och företag har tillgång till en huvudgata inom 300 meter. ●

80 % av nyproducerade bostäder har tillgång till en attraktiv kollektivtrafik. ●

Resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken genomför sina resor med god kvalitet. ●

På kommunens pendelparkeringar är minst 10 % av platserna lediga. ▲

Antalet cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafikhållplatser ökar. ●

Vatten

Antalet klagomål på dricksvattenkvalitén avseende lukt och smak ska vara färre än 15 per år. ●

Råvattentillgången ska vara långsiktig med en redundans (reserv) på 100 % år 2025. ▲

Ledningsnätet för dricksvatten förnyas med minst 500 meter ledning per år. ●

Läckage och spolvatten från ledningsnätet ska minska till 18 %. ●

Ledningsnätet för spillvatten förnyas med minst 500 m ledning per år. n

Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledning ska minska till 60 %. ●

Minst 300 meter av ledningsnätet för dagvatten kontrolleras varje år. ●

Antalet fastigheter inom vattenskyddsområde (VSO) med enskilda avloppsanläggningar som är anslutna till kommunalt 
VA ska vara 53 % år 2025. ●

Förbättra befintliga enskilda avlopp kring Nedsjöarna i samarbete med Bollebygds kommun. ●

Avfall

Hushållsavfallsmängden per person som uppstår i regionen ska år 2020 vara lägre än 2008. ●

Andelen material som samlas in för materialåtervinning ska öka och resultera i en materialkvalitet som  
kan ersätta jungfruliga material. ▲

Mängden elektronikavfall respektive farligt avfall i det brännbara hushållsavfallet ska minst halveras till 2020  
i förhållande till 2008. ▲

fortsättning Verksamhetsmål

För valtningsberättelse
MÅLUPPFYLLELSE

t

fortsättning Verksamhetsmål
● Uppfyllt    ▲ Delvis uppfyllt    n Ej uppfyllt
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Målstyrning är ett av flera sätt som kommunfullmäktige använder sig av för att styra den kommunala verksamheten. 
Modellen är anpassad till lagstiftningen om god ekonomisk hushållning.
Styrning sker dels genom att följa kommunallagens krav om att anta mål för god ekonomisk hushållning och dels 
genom en modell för politisk målstyrning som fastställts för Härryda kommun. Systemet bygger på kedjan politiska 
inriktningsmål – politiska verksamhetsmål – indikatorer. Politiska inriktningsmål fastställs av kommunfullmäktige. 
Dessa mål är av övergripande karaktär och anger ett önskvärt framtida tillstånd. Kommunstyrelsen upprättar politiska 
verksamhetsmål utifrån de antagna politiska inriktningsmålen.

Till varje verksamhetsmål finns ett antal indikatorer. De ska visa om verksamheterna är på rätt väg för att uppnå  
målen och visa hur långt de kommit. Målen följs upp tre gånger per år. Fastställd budget är överordnad målen.

Kommunfullmäktige har beslutat att en ny styrmodell ska införas från och med 2019.

För valtningsberättelse
MÅLUPPFYLLELSE

fortsättning Verksamhetsmål

Mark och anläggningar

Kommunen samverkar med föreningslivet så att alla föreningar har en policy avseende hälsa/livsstil och mångfald. n

Kommunen samverkar med föreningslivet för en jämställd resursfördelning. ▲

Vardagsverksamhet (breddidrott) och elitverksamhet är ömsesidigt beroende av varandra, kommunen skapar  
goda förutsättningar för båda. ●

Kommunen är flexibel och lyhörd för föreningslivets behov vid ny- och ombyggnation av idrottsanläggningar  
för att främja ett bredare och högre nyttjande. ●

Kommunen samråder med de idéburna organisationerna för att nå ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter. ●

Måltidsservice

Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. ●

Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. ●

Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. ●

Barn och elever har tillräcklig tid att äta. ●

Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. ●

Säkerhet

Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. ●

Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. ●

Kommunfullmäktige (kf)

Kommunstyrelse (ks)

Förvaltning 

Målstyrning i Härryda kommun

Kommunallagen

Mål för god ekonomisk 
hushållning

– Finansiella mål
– Verksamhetsmål

Härrydamodellen

Politiska inriktningsmål

Politiska verksamhetsmål

Indikatorer

● Uppfyllt    ▲ Delvis uppfyllt    n Ej uppfyllt
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För valtningsberättelse
SAMMANDRAG

Mkr, där inget annat anges 2018 2017 2016 2015 2014

KOMMUNEN

Folkmängd 37 802 37 412 37 108 36 651 36 291

Skattesats till kommun (%) 20,62 20,62 20,62 20,62 20,62

Skatteintäkter, utjämning m m 2 104,0 2 056,0 1 950,0 1 850,3 1 769,2

MÅTT FRÅN RESULTATRÄKNINGEN

Årets resultat 31,0 93,5 118,1 111,2 122,7

Verksamhetens nettokostnader -2 053,9 -1 941,8 -1 818,9 -1 718,8 -1 631,4

- varav avskrivningar -128,8 -118,6 -111,0 -104,7 -95,7

Nettokostnadsandel inkl finansnetto
Nettokostn inkl finansnetto/skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning 99% 95% 94% 94% 93%

MÅTT FRÅN KASSAFLÖDESRAPPORTEN

Självfinansieringsgrad  
Resultat efter finansnetto exkl avskrivningar/
nettoinvesteringar 74% 71% 69% 75% 76%

MÅTT FRÅN BALANSRÄKNINGEN

Kassalikviditet  
(Likvida medel + kortfristiga fordringar)/kortfristiga skulder 66% 49% 45% 32% 33%

Balanslikviditet 
Omsättningstillgångar/(kortfristiga skulder + avsättningar) 38% 26% 24% 19% 13%
Totala tillgångar 3 020,4 2 844,1 2 630,7 2 376,2 2 073,9

Soliditet. Eget kapital/totala tillgångar

  – inkl pensionsförpliktelser före 1998 29% 29% 28% 26% 25%

  – exkl pensionsförpliktelser före 1998 48% 51% 52% 54% 58%

Total skuldsättningsgrad 
(Totala skulder + avsättningar)/totala tillgångar 71% 71% 72% 74% 75%
Tillgångar per invånare, kr 79 902 76 022 70 892 64 833 57 146

Skulder per invånare

  – inkl pensionsförpliktelser före 1998 57 015 53 726 50 935 47 846 43 056

  – exkl pensionsförpliktelser före 1998 41 262 37 432 34 106 30 098 24 232

Eget kapital per invånare, kr 22 887 22 296 19 959 16 987 14 090

Borgensåtagande per invånare, kr 7 227 7 367 5 295 4 842 2 984

KONCERNEN

Årets resultat 63,3 119,9 143,7 131,6 157,6
Verksamhetens nettokostnader -1 979,3 -1 871,9 -1 750,9 -1 660,7 -1 507,1
Totala tillgångar 4 657,0 4 398,0 4 020,3 3 619,2 3 231,0
Totala skulder 3 238,2 3 963,5 2 051,7 1 742,8 1 477,3
Nettoinvesteringar 247,0 489,8 502,0 393,0 355,8
Soliditet 30% 30% 30% 29% 28%
Summa eget kapital 1 418,8 1 334,6 1 201,5 1 045,7 909,4

Fem år i sammandrag
För att få en bild av kommunens och koncernens ekonomiska ställning, redovisas över en femårsperiod 
mått från resultaträkning, kassaflödesrapport samt balansräkning.

Ekonomiska begrepp Finansnetto Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, huvudsakligen räntor.
 Självfinansieringsgrad Anger hur mycket av årets investeringar som finansieras av egna medel. 
 Likviditet Beskriver betalningsberedskapen på kort sikt, exempelvis kassa och bankmedel.
 Soliditet Eget kapital i relation till de totala tillgångarna. Avspeglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. 
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RESULTAT 
Positivt resultat 31,0 mkr – uppfyller inte mål 
för god ekonomisk hushållning 2018 men 
uppnås för den senaste fyraårsperioden
Härryda kommun redovisar ett positivt resultat på 31,0 
mkr vilket är 6,1 mkr sämre än budgeterat. Resultatet 
motsvarar 1,5 procent av verksamhetens nettokostnader 
som uppgår till 2,1 mdkr. I resultatet ingår ett bidrag på 
30 mkr för utveckling av området kring Mölnlycke fabri-
ker samt ett överskott på 17 miljoner kronor för slutredo-
visningen av exploateringsprojekt i Landvetter och Pixbo. 
Negativa avvikelser återfinns bland annat i form av högre 
kostnader för korttidsvård, försörjningsstöd, placeringar 
av barn och unga samt relationsvåld än vad som har bud-
geterats. Ytterligare budgetavvikelser redovisas på sidan 
17 samt under avsnittet verksamhetsredovisning. Årets 
resultat är 63 mkr svagare än föregående år och sänker 
snittresultatet för de senaste fyra åren med 12 mkr till 
88 mkr. De två finansiella målen uppnås för den senaste 
fyraårsperioden, trots en vikande trend för år 2018.

Balanskravet uppnås 
Enligt kommunallagen har kommunerna ett balanskrav, 
det vill säga att intäkterna ska täcka kostnaderna. Om 
kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäk-
terna, ska det negativa resultatet enligt huvudprincipen 
regleras och det redovisade egna kapitalet återställas 
under de följande tre åren. Fullmäktige ska vid sådana 
lägen anta en åtgärdsplan för hur återställandet ska 
ske om inte synnerliga skäl finns. Efter justeringar 
uppgår resultatet till 15,2 mkr. Detta sker tack vare 
exploateringsbidrag och slutredovisningar. Kommunen 
uppfyller därmed lagens minimikrav på god ekonomisk 
hushållning. 

Intäkter och kostnader 
Verksamhetens intäkter är 616,8 mkr vilken är en margi- 
nell ökning med 8 mkr jämfört med 2017. Kostnaderna 
uppgår till 2 541,9 mkr och har ökat med 110 mkr.   
Personalkostnaderna är den största kostnadsgruppen  
och uppgår till 1 652,1 mkr. Kostnaderna har ökat med 
6,6 procent, vilket främst dels beror på 71 fler årsarbetare, 
dels löneökning på 2,7 procent. Övriga kostnader är 
förhållandevis oförändrade jämfört med 2017. Kostnader 
för avskrivningar har ökat med 10,2 mkr till 128,8 mkr. 

Verksamhetens nettokostnader  
och skatteintäkter 
Verksamhetens nettokostnader bör vara lägre än kom-
munens skatteintäkter och utjämningsbidrag. Ett mått 
på detta är nettokostnadernas andel av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag, som visar hur stor del av skatteintäk-
terna som går till den löpande verksamheten. Redovisas 
en nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen 
en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. 
Nettokostnadsandelen är 99 procent, vilket är en ökning 
med fyra procentenheter jämfört med 2017. Verksamhetens 
nettokostnader uppgick till 2 053,9 mkr, och skatteintäkter 
och utjämning uppgick till 2 104 mkr. Intäkterna översteg 
kostnaderna med drygt en procent, vilket är en för låg 
nivå under en längre period. Nettokostnaden har ökat 
med 5,8 procentenheter och skatteintäkter och utjämning 
med 2,3 procentenheter. Förändringen bör ses över längre 
tid. I genomsnitt har kommunen under den senaste 
fyraårsperioden en marginell skillnad i ökningstakt mellan 
nettokostnad respektive skatteintäkter och utjämning. 

Finansiell analys
Syftet med den finansiella analysen är att visa om kommunen upprätthåller en god ekonomisk 
hushållning, genom att redovisa kommunens finansiella utveckling och ställning över tiden.  
Kommunfullmäktiges finansiella mål för ändamålet uppnås.

Avstämning av balanskrav

2018 2017 2016 2015

Redovisat resultat enligt 
fullfonderingsmodellen 31,0 93,5 118,1 111,2

Pensionsförpliktelser 
före 1998 -14,1 -14,8 -26,0 -32,6

Redovisat resultat 
enligt blandmodellen 16,9 78,7 92,1 78,6

Realisationsvisnter -1,7 0,0 0,0 -0,1

Balanskravsresultat 15,2 78,7 92,1 78,5

Härryda kommun tillämpar inte Resultatutjämningsreserv RUR.

För valtningsberättelse
F INANSIELL  ANALYS ,  KOMMUNEN
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Nettokostnaderna har i genomsnitt stigit med 5,9 procent- 
enheter och skatteintäkter och utjämningsbidrag har stigit 
med 4,4 procentenheter under perioden.

Investeringar på 215 mkr och en självfinansie-
ringsgrad på 74 procent 
Kommunen strävar efter en investeringsverksamhet 
med god planering och framförhållning, och med 
jämn investeringsnivå över tiden. Årets investerin-
gar uppgår till 214,6 mkr jämfört med den av kom-
munfullmäktige fastställda högsta nivån på 400 mkr. 
Investeringsutfallet är 84 mkr lägre än 2017. Orsaken 
till lägre investeringsvolym beror till stor del på tids-
förskjutningar och fördröjningar av projekt till följd av 
överklagande och ytterligare utredningar.

Investeringar har i huvudsak gjorts i skolor och för- 
skolor, stödboende, idrottshallar, gator, samt vattenled-
ningar. Läs vidare om fler investeringar och budget- 
avvikelser under avsnitt verksamhetsredovisning samt 
på sidan 64. Av årets nettoinvesteringar finansierades 
74 procent via årets resultat och avskrivningar, vilket 
är en förbättring med tre procentenheter jämfört med 
föregående år. Nettoinvesteringarna är 10 procent av 
skatteintäkter och utjämningsbidrag, vilket är en minsk-
ning med fem procentenheter jämfört med 2017. 

Kommunen hade under perioden 2015–2017 en total 
investeringsvolym som var högre jämfört med kom-
munerna i Västra Götaland och riket. Det förklaras av 
att befolkningstillväxten under de senaste fem åren i 
snitt legat på en ökning med cirka 1,2 procent, vilket 
medför behov av nya förskolor, skolor med mera. 
Investeringsnivån förväntas öka ytterligare framöver.

Oförändrad soliditet på 29 procent 
Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka 
på lång sikt, och visar hur stor del av kommunens till-
gångar som kommunen själv finansierat, det vill säga 
kommunens eget kapital i förhållande till det bokförda 
värdet på tillgångarna. Faktorer som påverkar soliditeten 
är resultatutvecklingen samt tillgångarna och skulder-
nas förändring. När det görs en bedömning av den 
ekonomiska situationen är det soliditetens utveckling 
snarare än den absoluta nivån som är mest intressant. 
För 2018 uppgår soliditeten till 29 procent, vilket är 
oförändrat jämfört med föregående år. Det finansiella 
målet för god ekonomisk hushållning säger att solidi-
teten ska öka med en procentenhet per år har för 2018 
inte uppnåtts. Däremot uppnås målet när soliditetsut-
vecklingen mäts under den senaste fyraårsperiod då 
soliditeten har ökat med fyra procentenheter.

För valtningsberättelse
F INANSIELL  ANALYS ,  KOMMUNEN

300

250

200

150

100

50

0

288 299

215

334

2015 2016 2017 2018

Nettoinvesteringar 2015–2018

t

30%

29 %

28 %

27 %

26 %

25 %

24%

Soliditetsutveckling 2015–2018, %

20
15

20
16

20
17

20
18

26

28

29 29

Långfristiga skulders utveckling, 2015–2018, mkr 

2016 2017 20182015

800
900

0

100

200

300

400

500

600

700

444

666

763

868

Förändring av nettokostnader 
och skatteintäkter 2015–2018

Nettokostnad
Skatteintäkter m m

20162015 2017 2018
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Page 28 of 345



20

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

Tillgångarna är 3 020 mkr 
De totala bokförda tillgångarna är 3 020 mkr, vilket är en 
ökning med 176 mkr jämfört med 2017. Av anläggnings- 
tillgångarna som uppgår till 2 533 mkr avser 2 458 mkr 
kommunens inventarier, anläggningar och byggnader,  
resterande avser finansiella anläggningstillgångar. 
Tomtmark till försäljning uppgår till 162 mkr, vilket är 
en ökning med 71 mkr och avser exploateringsområdet 
Landvetter Södra. Av kommunens använda lokalyta på 
218 489 m2 äger kommunen 89 procent. 

Långfristiga skulder är 868 mkr 
Skulden vid årsskiftet var 868 mkr varav 700 mkr avser bank- 
lån och 168 mkr avser en bokförd skuld till va-kollektivet 
för anläggningsavgifter för vatten och avlopp samt skuld för 
gatukostnadsersättning och investeringsbidrag. Den lång-
fristiga skulden är 105 mkr högre än föregående år. Under 
året har omsättning av lån skett med 100 mkr och nyupp- 
låning med 100 mkr. Skulden till va-kollektivet samt skuld 
för gatukostnadsersättning och investeringsbidrag har ökat 
med 5 mkr. Kommunen har budgeterat med en långfristig 
extern upplåning på 800 mkr vilket är 100 mkr mer än vad 
som behövts användas. Låneskulden per invånare 2018 var 
18 517 kr och 2017 var den 16 038 kr. Genomsnittet 2017  
i riket var högre, 23 714 kr per invånare. Den totala skuld-
sättningsgraden, som även omfattar avsättningar, är  
71 procent och är oförändrad jämfört med 2017. 

Kommunalskatt 
Den totala kommunalskatten i Härryda kommun var 
under år 2018 32,34 kr per intjänad hundralapp för en 
person som inte var medlem i Svenska kyrkan, varav 
20,62 kronor till kommunen. Kommunens skattesats är 
oförändrad 2018 och har varit oförändrad sedan 2008. 

RISK 
Likviditet på 176 mkr 
Kassalikviditeten, uppgick till 176 mkr vilket är en 
ökning med 102 mkr. Förklaringen till ökningen är 
en nyupplåning med 100 mkr som gjordes i decem-
ber. Kommunen har en likviditetsreserv i form av en 
kreditlimit på kommunens koncernkonto på 150 mkr, 
varav 20 mkr kan utnyttjas av Härryda Energi ab. 
Krediten utnyttjades inte per den 31 december 2018. 
Målsättningen är en likviditet runt 0. Kassalikviditeten 
uppgick till 66 procent, vilket är en ökning med  
17 procentenheter jämfört med föregående år. 

Pensionsskuld på 785 mkr 
Härryda kommuns pensionsskuld redovisas som avsätt-
ning och var 785 mkr år 2018, varav 80 procent avser 
pensioner intjänade före 1998. Skulden beräknas av kpa. 
Pensionsutbetalningarna inklusive löneskatt uppgick 
till totalt 38 mkr, varav pensionsutbetalningar intjänade 
före 1998 uppgick till 32 mkr. Långtidsprognosen för 
pensionsskulden visar att utbetalningarna under 40 år 
kommer att bli cirka 400 mkr högre än kostnaden enligt 
fullfonderingsmodellen, vilket innebär i genomsnitt ett 
ökat likviditetsbehov på cirka 10 mkr årligen. 

Borgensåtaganden 275 mkr
Kommunens borgensåtaganden var 275 mkr, vilket är i 
samma nivå som föregående år. Åtagandena består till  
97 procent av förpliktelser mot kommunens egna och del- 
ägda bolag och organisationer. Åtaganden för föreningar 
som verkar inom kommunen är sammanlagt 8 mkr. 
Kommunen har utöver detta ett åtagande för Kommun-
invest AB:s förpliktelser. För närvarande bedöms åtagan-
dena inte utgöra någon väsentlig risk för kommunen.

KONTROLL 
Resultat jämfört med budget 
Den ekonomiska uppföljningen ingår som en del i 
kommunens planerings- och styrsystem. Hur budget och 
utfall stämmer överens, är ett mått på den kontroll som 
kommunens beslutsfattare har över den egna ekonomiska 
utvecklingen. Under året görs fem uppföljningar med 
prognoser inklusive delårsbokslut per den 31 augusti, 
samt ett årsbokslut. Kommunens resultat är 6 mkr sämre 
än budgeterat, vilket är en försämring med 61 mkr jäm-
fört med 2017. Verksamheternas sammanlagda budget- 
avvikelse visar en positiv avvikelse på 17 mkr som kan 

Pensionsförpliktelser, inkl särskild löneskatt, mkr                                  2018                 2017                 2016             2015

Avsättningar, pensionsförpliktelser före 1998 595,5 609,6 624,5 650,5
Avsättningar pensionsförpliktelser intjänade efter 1998 189,12 161,1 146,4 143,3
Särskild avtalspension 0,0 0,0 0,0 0,6
Finansiella placeringar pensionsutbetalningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa återlånade medel 784,6 770,7 770,9 794,4

För valtningsberättelse
F INANSIELL  ANALYS ,  KOMMUNEN
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jämföras med föregående års budgetavvikelse på plus  
23 mkr. I budgetavvikelsen ingår ett exploateringsbidrag 
och slutredovisningar med 47 mkr. När dessa poster 
räknas bort blir budgetavvikelsen istället minus 30 mkr. 
Kommunövergripande finansförvaltning redovisar en 
negativ budgetavvikelse på 23 mkr. Sammantaget uppvisar 
kommunen en försämrad budgetföljsamhet, vilket  
behöver hanteras inför framtiden.

Effektiv resursanvändning
Alla verksamheter ska använda resurserna så effektivt som 
möjligt och ha en budget i balans. För att bedöma om målen 
uppnås krävs en analys av både total resursåtgång och kostnad 
per enhet och prestation. Förvaltningen analyserar och jämför 
kontinuerligt kostnader och resultat med andra kommuner 
för att ge politiska beslutsunderlag för en eventuell omfördel-
ning mellan verksamheter. Analyser sker både i olika nätverk 
och som egna projekt. Analysen ”Effektiv resursanvändning” 
innehåller mått som ska ge en bild av hur effektivt verksam- 
heten bedrivs, oavsett total resursåtgång och kvalitet. En analys 
av indikatorerna visar att det inte finns något självklart sam-
band mellan kostnadsnivån och hur verksamheten upplevs 
av medborgarna eller vilka resultat som kan uppmätas.

Måtten ovan redovisar nettokostnadsavvikelsen, som är den 
kostnad en kommun förväntas ha enligt den mellankom-
munala kostnadsutjämningen. Avvikelser är resultatet av 
skiftande ambitionsnivå och effektivitet. Diagrammet nedan 
redovisar den procentuella skillnaden mellan redovisad kost-
nad och förväntad kostnad för Härryda kommun i bokslut 
2016 och 2017. Ett negativt värde innebär att de faktiska 
kostnaderna är lägre än de förväntade, och vice versa.

För valtningsberättelse
F INANSIELL  ANALYS ,  KOMMUNEN

t

Procentuella skillnaden mellan redovisad kostnad och 
förväntad kostnad i bokslut 2016 och 2017

30

25 

20 

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

0,1
2,1

11,4

23,2

16,3

27,2

4,0
6,0

-15,3

-10,1
-8,1

-10,4

Försk Fritidsh Grsk

2016 2017

Gymn IFO ÄO

Budgetavvikelser drift 2018, mkr

Utbildning och kultur -13,4

Högre personalkostnader inom förskolan än budgeterat. -4,8

Fler elever i köpt regi samt ökade kostnader för skol-
skjuts och personal än budgeterat inom grundskolan. -4,3

Fler och dyrare köpta gymnasieplatser samt färre sålda 
platser på grund av fler elever, högre kostnader per köpt 
plats samt lägre nyintag på Hulebäcksgymnasiet. -8,2

Intäkter för SFI samt ej budgeterade statsbidrag inom 
vuxenutbildningen. +2,5
Socialtjänst -24,1

Framskjuten driftstart av boendena Östra Backa och 
Stenbrottet. +3,2

Köpt korttidsvård, främst med anledning av kostnader 
för betaldagar på sjukhus. -8,6

Migrationsverket har betalt ut högre ersättningar än vad 
som har bedömts. +7,6

Högre kostnader för försörjningsstöd med anledning av 
ökat antal hushåll i behov av försörjningsstöd. -8,9

Kostnader för placeringar av barn och unga i hem  
för vård eller boende och familjehem redovisar högre 
kostnader än budgeterat. -10,5

Ökade kostnader än budgeterat för relationsvåld. -5,9
Samhällsbyggnad +49,8

Slutredovisning av två exploateringsprojekt, Kobacka 
och Grönsångarvägen. +17,5

Exploateringsbidrag från Wallenstam AB avseende 
exploateringsområde Mölnlycke Fabriker. +30,2

Lägre kapitaltjänstkostnader inom trafik till följd av 
tidsförskjutningar. +8,0

Högre kostnader för vinterväghållning än budgeterat  
på grund av lång vinter. -4,0

Högre kostnader för hämtning av hushållsavfall till följd 
av ny entreprenör. -4,5
Teknik och försörvaltningsstöd 5,2

Förskjutning från drift till investering gällande underhåll 
och lägre elkostnad inom fastighet. +1,8

Marginalintäkter inom städ- o måltidservice, effektivare städ-
metoder o redskap/maskiner, lägre kostnader för städmaterial +3,5

Nedskrivning fastighet på Pulkavägen. -2,4
Finans -22,7

Lägre skatteintäkter och utjämning. -16,2

Kalkylerad lönerevision och pott för strategisk lönesatsning. +11,6

Lägre räntekostnader på kommunens lån. +4,1

Lägre interna intäkter för kapitaltjänst och el. -8,4

Högre kostnader för pensioner. -9,2
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Sämre resultatutveckling 2018
För att möta de stora pensionsutbetalningarna fram-
över har kommunfullmäktige från och med 2014 
fastställt nya och högre finansiella mål för god ekono-
misk hushållning. De finansiella målen och balanskravet 
uppnås under den senaste fyraårsperioden. Däremot 
uppnås inte målen för 2018. Det genomsnittliga 
resultatet under fyraårsperioden är drygt 88 mkr per år 
vilket motsvarar 4,8 procent av nettokostnaderna, vilket 
kan jämföras med kommunens mål på 2,5 procent. 
Soliditetsnivån på motsvarande fyraårsperiod ökar med 
fyra procentenheter. Sett ur ett längre perspektiv har 
soliditeten stärkts med 15 procent från 2009. Soliditeten 
för 2018 ligger på en oförändrad nivå på 29 procent. 
Årets svaga resultat på 31 mkr tillsammans med en ökad 
låneskuld om 100 mkr är de främsta orsakerna till att de 
finansiella målen inte uppnås för det enskilda året 2018. 

För att möta den successivt minskande pensionsskulden 
bör soliditetsnivån om 40 år vara drygt 50 procent. Det 
kräver att de redovisade resultaten även fortsättningsvis 
ligger på samma nivå som de senaste åren. Kassalik- 
viditeten har ökat från 74 till 176 mkr och krediten på 
150 mkr har inte utnyttjats per den 31 december. För att 
finansiera den höga investeringsnivån har kommunen 
utökat låneskulden till bank med 100 mkr. Den samman-
lagda låneskulden uppgår till 700 mkr vilket är  

100 mkr lägre än budget. Framtida stora exploateringar 
kan komma att öka behovet av nyupplåning. 
Risk 
Kommunens borgensåtaganden för 2018 var 275 mkr 
och bedöms inte utgöra någon väsentlig risk. Pensions-
skulden redovisas enligt fullfondsmodellen, vilket inne-
bär att alla pensionsförpliktelser ingår i balansräkningen. 
Modellen medför viss ryckighet i resultatet mellan åren, 
samtidigt som verkligt resultat och förmögenhets- 
situation blir mer rättvisande. Under kommande period 
då pensionsskulden ska amorteras kommer ett finansie-
ringsbehov att uppstå, som kräver en resultatökning med 
motsvarande belopp som skulden sjunker. Annars risk- 
erar den långfristiga upplåningen att öka i samma takt 
som pensionsskulden minskar. Under de närmaste åren 
kommer investeringsbehovet fortsatt ligga på en mycket 
hög nivå och därutöver finns behov att initialt finansiera 
flera stora exploateringar. 

Kontroll 
Kommunen har väl fungerande ekonomisk planerings- 
och uppföljningssystem. Kontrollen över ekonomin är 
god och budgetföljsamheten är i de flesta fall god. För-
valtningen arbetar med att komma till rätta med de stora 
negativa budgetavvikelserna inom sektorn för socialtjänst. 
Under 2018 har arbetet fortsatt med en ny styrmodell för 
kommunen som gäller från och med 2019. 

Sammanfattande finansiell analys
Sammanfattning av kommunens finansiella ställning utifrån aspekterna resultat, risk och kontroll.

För valtningsberättelse
F INANSIELL  ANALYS ,  KOMMUNEN

Hur kommunens ekonomi kommer att utvecklas i 
framtiden påverkas av ett antal faktorer. Vissa av dem 
kan kommunen påverka genom egna beslut, andra 
inte. Det kan exempelvis vara konjunktursvängningar 
eller förändrade lagar och förordningar. Kommunen 
har ett ansvar för att ha en finansiell beredskap att 
hantera förändringar, både externa oförutsedda hän-
delser och förändringar i den egna kommunen.

Möjligheten att genom höjda taxor och avgifter öka 
intäkterna är begränsade, eftersom maxtaxor finns 
inom såväl barn- som äldreomsorg. Den största 
finansiella påverkan har skatteunderlagsutvecklingen i 
riket och kommunens befolkningsutveckling. Tabellen 
till vänster visar vilken effekt olika händelser har på 
Härryda kommuns ekonomi. Små förändringar inne-
bär stora belopp, vilket visar hur viktigt det är med en 
marginal då budgeten fastställs. 

Bedömning 2019
Löneökningar förväntas med 2,7 procent, Skatte- 
underlagsökning med 3 procent och utdebiteringen 
är oförändrad. En marginell ökad räntenivå likasåväl 
inflation. Den fortsatt höga investeringsnivån i kom-
bination med stora exploateringsutgifter gör att en 
nyupplåning sannolikt kommer att vara nödvändig. n

Känslighetsanalys

Känslighetsanalys, årseffekt  

Förändringar Mkr

Lönekostnader inkl sociala avgifter, en procent +-16,1

Skatteunderlag, en procent +/-20,3

Utdebitering 10 öre +/-9,8

Ränta med en procent +/-8,8

Inflation, en procent +/-8,2
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Åldersstruktur bland tillsvidareanställda

Ålder Antal 2018 Antal 2017 Antal 2016

– 29 år 214 209 196

30 – 39 år 647 645 606

40 – 49 år 832 789 800

50 – 59 år 808 798 748

60 år - 398 387 398

Totalt 2 899 2 828 2 748

För att kunna skapa den framtid medborgarna vill ha 
ställs allt högre krav på motiverade, engagerade och 
kompetenta medarbetare. Kärnan i kommunens per-
sonalarbete är därför att skapa förutsättningar för såväl 
ett gott medarbetarskap som ledarskap, något som 
också betonas i det personalpolitiska programmet till-
sammans med behovet av en god kommunikation och 
samverkan. Tillsammans ska dessa faktorer medverka 
till att Härryda kommun uppnår målet om att vara en 
bra arbetsgivare.

Personalstruktur 
Antalet tillsvidareanställda var 2 899 den 31 december 
2018, en ökning med 71 medarbetare jämfört med 2017. 
Kommunen har därutöver 351 visstidsanställda med-
arbetare. Anledningen till visstidsanställning är oftast 
vikariat på grund av föräldraledighet, sjukdom eller 
annan tjänstledighet men kan också bero på att krav på 
viss behörighet inte är uppfyllda. Medelåldern för alla 
anställda är 46,3 år vilket betyder att medelåldern bland 
kommunens anställda har ökat med 1,2 år. Genomsnitt-
lig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda var 96,7 
procent, 2017 var den 96,5 procent. Av kommunens 
tillsvidareanställda har 87,4 procent heltidsanställning, 
vilket är en marginell ökning från 2017. 

Löner 
Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare var 
vid årets slut 31 700 kr per månad, en ökning av me-
dianlönen med 1 200 kr per månad jämfört med 2017. 
Det motsvarar en ökning på 3,9 procent. Under året 
genomfördes 54 174 utbetalningar av löner, arvoden 
och ersättningar till anställda och förtroendevalda, en 
ökning med 2 284 utbetalningar jämfört med 2017. 

Fortsatt konkurrens kring bristyrken  
2 899 personer har Härryda kommun som sin arbetsgivare. 82 procent av dem är kvinnor, 
genomsnittsåldern är 46,3 år och 87 procent arbetar heltid. Personalomsättningen har minskat något 
sedan 2017.  Förvaltningen växer när kommunen och regionen växer.  
Framöver är en av de stora utmaningarna den konkurrens om medarbetare som då uppstår  
i vår region, främst inom vissa bristyrken. 

Personalkostnader, mkr

2018 2017

Förändring  
jmf med  

2017

Lön 1 172,1 1 103,9 6,2%

 varav arvoden 5,6 4,8 16,7%

 varav övertid och mertid 7,2 12,0 -40,0%

Övrigt 6,9 9,2 -25,0%

Sociala avgifter 379,8 344,0 10,4%

Pensionskostn 
inkl särskild löneskatt 93,3 92,0 1,4%
Totalt 1 652,1 1 549,1 6,6%

För valtningsberättelse
KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE

Arvoden, lön och ersättningar till ledning och styrelse

Exklusive sociala avgifter. mkr 2018 2017 2016

Arvoden kommunalråd (2 st) 1,54 1,5 1,5

Kommundirektör 1,2 1,2 3,0

Övrig ledningsgrupp (7 st) 5,3 5,3 4,9
Utbildning och 

kultur 54%

Samhällsbyggnad 3%

Socialtjänst 
29%

Teknik och 
förvaltningsstöd 
11%

Kommunledning  
och staber 3%

Fördelning av tillsvidareanställda per sektor 
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Kvinnor och män – en jämförelse 
82 procent av alla tillsvidareanställda är kvinnor. 
Förhållandena är ungefär lika i alla kommuner och 
lika över åren. Vissa yrken är nästan helt dominerade 
av ett kön. En av få yrkesgrupper med en relativt jämn 
könsfördelning är gymnasielärare. Av samtliga chefer 
på olika nivåer är drygt två tredjedelar kvinnor och 
knappt en tredjedel män. I gruppen sektorchefer och 
verksamhets-/funktionschefer är fördelningen mellan 
kvinnor och män jämnare, 62 procent är kvinnor och 
38 procent är män.

Personalomsättning  
och kompetensförsörjning 
Personalomsättningen i kommunen har minskat 
jämfört med föregående år. 314 personer har slutat sin 
tillsvidareanställning varav 50 har avgått med ålder-
spension. Om man bortser från de som pensionerats 
innebär det att 9,2 procent av den tillsvidareanställda 
personalen har slutat i kommunen jämfört med 11 
procent 2017. I samverkan med de fackliga organi-
sationerna har kommunen tagit fram en strategisk 
kompetensförsörjningsanalys som ligger till grund för 
rekryterings- och kompetensförsörjningsarbetet samt 
lönestrategiska satsningar. Under året har strategiska 
satsningar även genomförts i form av kompetensut-
vecklingsinsatser för att i god tid sörja för den framti-
da kompetensen. 

Det personalpolitiska programmet (PPP) beskriver de 
förhållningssätt som ska genomsyra organisationen. 
PPP är uppbyggt kring tre grundperspektiv: 
medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och 
samverkan. Programmet ska vara levande och det 
är viktigt att alla deltar och engagerar sig i arbetet. 
Utifrån PPP sker ett löpande utvecklingsarbete 
inom olika personalpolitiska områden. Ett stort 
utvecklingsarbete kring PPP har pågått under 2018 
för att lägga en grund för arbetet med kommunens 
arbetsgivarvarumärke. 

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för året var 7,3 procent. Det är en  
ökning motsvarande 0,1 procent jämfört med 2017. 
Den korta frånvaron, dag 1–14, har ökat med 0,1  
procent och den längre frånvaron förblir oförändrad.  
En stor del av sjukfrånvaron, 29 procent, utgörs av 
deltidsfrånvaro. Det innebär att medarbetare till 
någon del finns i arbete och håller kontakten med 
arbetsplatsen. Under året hade 28,6 procent av med-
arbetarna inte någon sjukfrånvaro alls. Motsvarande 
siffra under föregående år var 29,8 procent.

Företagshälsovård, personalstöd  
och hälsofrämjande arbete 
Kommunen har ett omfattande personalvårds- och 
hälsofrämjande arbete i egen regi. Därför blir fö-
retagshälsovårdens främsta uppgift att arbeta med 
pågående rehabiliteringsärenden, men även med 
olika typer av hälsofrämjande projekt. Kommunens 
upphandlade företagshälsovård är pe3 och tillsam-
mans med dem bedrivs bland annat projekt för att 
öka hälsan med hjälp av utbildning, hälsoprofilsbe-
dömningar och sjuk- och friskanmälan inom delar av 
förvaltningen. Medarbetare som behöver stöd och råd 
inom områdena ekonomi, juridik, relationer och hälsa 

Det personalpolitiska programmet (PPP) 

beskriver de förhållningssätt som ska genomsyra organisationen.  
PPP är uppbyggt kring tre grundperspektiv: medarbetarskap, 
ledarskap samt kommunikation och samverkan. Programmet 
ska vara levande och det är viktigt att alla deltar och 
engagerar sig i arbetet.  
Utifrån PPP sker ett löpande utvecklingsarbete inom 
olika personalpolitiska områden. PPP ska medverka till 
att Härryda kommun kan uppfylla kommunstyrelsens 
prioriterade mål för medarbetare.

Sjukfrånvaro i förhållande till 
sammanlagd ordinarie arbetstid 2018, %

I redovisningen ingår alla som  haft anställning, oavsett anställningsform.

2018 2017 2016 2015

Total sjukfrånvaro 7,3 7,2 7,3 6,9

– varav sjukfrånvaro över 60 dgr 47,6 49,4 46,9 45,0

Män 4,2 4,7 4,0 3,9

Kvinnor 8,6 7,8 8,1 7,6

Åldersgruppen -29 år 5,2 5,6 5,5 4,9

Åldersgruppen 30 – 49 år 7,2 6,8 7,2 7,2

Åldersgruppen > 50 år 8,1 8,1 8,0 7,4

t
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För valtningsberättelse
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Härryda 
kommun  

ska vara en bra  
arbetsgivare

Kommunstyrelsens 
mål

Page 33 of 345



får kostnadsfri telefonrådgivning hos Falck. Rådgiv-
ningen är öppen dygnet runt, året om. 

Kommunen eftersträvar att få så många medarbetare 
som möjligt att inse vikten av att leva ett hälsosamt liv. 
Inom förvaltningen finns den personalvårdsstödjande 
enheten Oasen som arbetar bland annat med häl-
sofrämjande arbete, arbetslagsutveckling, handledning, 
samtalsstöd till enskilda och massage, för att förebygga 
ohälsa och främja hälsa i verksamheterna. Genom häl-
sofrämjande arbete är målet att på sikt medverka till ett 
bättre hälsoläge bland medarbetarna. Inom Oasen finns 
en hälsoutvecklare som tillsammans med ett nätverk av 
cirka 155 hälsoinspiratörer runt om på arbetsplatserna 
arbetar för att främja en hälsosam livsstil utifrån ledor-
den trivsel, gemenskap och hälsa. Kommunen har även 
ett nära samarbete med Härryda kommuns kultur- och 
idrottsförening (HKIF) som anordnar en mängd olika 
hälsofrämjande aktiviteter för medarbetare. 

Utbildning och information 
Nya medarbetare introduceras genom studiebesök på 
kommunens arbetsplatser. Nya chefer genomgår en 

utbildning på ett och ett halvt år som tydliggör hur 
kommunen ser på ledarskap. 

Semester och övertidsskuld 
Semesterlöneskulden som utgörs av innestående 
outtagna semesterdagar uppgick vid årets slut till 62,8 
mkr, vilket är en ökning med 3,2 mkr jämfört med fö-
regående år. Skulden för outtagen övertid uppgick till 
3,4 mkr, vilket är en ökning med 0,2 mkr jämfört med 
2016. Ferielöneskulden för lärarkollektivet inklusive 
upphållslöneskuld var 26,6 mkr, en ökning med 1,5 
mkr jämfört med 2017. Den sammanlagda skulden 
uppgick därmed till 92,8 mkr. 

Framtiden 
Både Härryda kommun och regionen växer vilket 
leder till att även förvaltningen växer. Det är positivt 
för medarbetarna att vara en del i en växande organi-
sation. Samtidigt medför tillväxten en ökad konkur-
rens om arbetskraften mellan kommunerna, vilket 
märks inom allt fler yrkeskategorier. Det är svårare att 
rekrytera och personalomsättningen fortsätter att vara 
relativt hög. n

Förvaltningens ledningsgrupp 

Peter Lönn 
KOMMUNDIREKTÖR

Per-Arne Larsson
SEKTORSCHEF FÖR TEKNIK 
OCH FÖRVALTNINGSSTÖD

Päivi Malmsten
SEKTORSCHEF FÖR  

UTBILDNING OCH KULTUR

Bo Ekström
EKONOMICHEF

Lena Lager
SEKTORSCHEF FÖR  

SOCIALTJÄNST

Anders Pettersson
PERSONALCHEF

Håkan Jacobsson
 SEKTORSCHEF FÖR  

SAMHÄLLSBYGGNAD 

Birgitta Flärdh
UTVECKLINGSCHEF
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Kommunen hamnar högt i mätning
För nionde året i rad deltog Härryda kommun i Kom-
munens Kvalitet i Korthet. I undersökningen 2018 
ingick 261 kommuner och syftet med undersökningen är 
att genom jämförelser mellan kommunerna ge invånarna 
en samlad bild av kommunens kvalitet samt ge underlag 
för utveckling och förbättring. Under 2018 genomför-
des flera förändringar i vilka mått som används och hur 
de kategoriseras. Resultatet visar att Härryda kommun 
ligger bra till i de flesta områden, men det finns också ut-
vecklingsområden. Härryda kommun tillhör den högsta 
fjärdedelen i 11 av måtten, i den näst högsta fjärdedelen 

i 14 mått, den näst lägsta i 7 mått och den lägsta fjärde-
delen i 4 mått. Sammanlagt redovisas 36 mått. Resultatet 
speglar de goda förutsättningar som kommunen har och 
det bör finnas goda möjligheter att förbättra resultatet. 

Härrydas resultat i relation till snittet 
av landets kommuner

Härryda är i den högsta gruppen

Härryda är i den näst högsta gruppen

Härryda är i den näst lägsta gruppen

Härryda är i den lägsta gruppen

BARN OCH UNGA KOMMENTAR

Plats på förskola på önskat datum • Ett stort förbättringsarbete har skett gällande att ge  
plats på förskola på önskat placeringsdatum. Här har  
kommunen gått från 15 procent 2017 till 79 procent 2018.

• För elever i åk 3 sker en viss försämring av resultatet, 
det bidrar till att Härryda kommun går från att vara i den 
högsta gruppen till den näst högsta. 

• Måtten ”Jag är nöjd med min skola som helhet” och  
”Jag känner mig trygg i skolan” kommer från  
Skolinspektionens skolenkät från 2016. 

•  Kommunens skolverksamhet är generellt sett väldigt  
effektiv, med höga resultat till relativt låga kostnader. 

 

Barn per årsarbetare i förskolan

Kostnaden för inskrivet barn i förskolan

Resultat för elever i årskurs 3 i de nationella proven i svenska 

Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik,  
kommunala skolor
Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram,  
kommunala skolor

Nöjd med min skola som helhet i årkurs 9

Trygg i skolan i årskurs 9

Kostnad grundskola F-9 hemkommun

Elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen

Kostnad gymnasieskola hemkommun

STÖD OCH OMSORG KOMMENTAR

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg,
förbättrad situation

• Försörjningsstödsverksamheten har under året arbetat aktivt 
med att utveckla och förbättra arbetsrutiner och metoder.  
Resultatet har bland annat inneburit en kortare  
handläggningstid.

•  Angående Kvalitetsaspekter LSS gjorde förvaltningen under 
2018 flera snävare tolkningar av frågor vilket har lett till ett för-
sämrat resultat, det innebär dock inte att exempelvis aktiviteter-
na för brukaren har minskat. Definitionen av frågorna kommer 
att tydliggöras av SKL inför kommande mätningar. 

•  Gällande brukarbedömningen för daglig verksamhet så sker  
ett fortlöpande arbete med att säkerställa delaktigheten i genom- 
förandeplaner, att det finns forum för dialog med brukarna 
samt att identifiera vad som är ”viktiga frågor” för den enskilde. 

•  Väntetiden för särskilt boende överstiger medelvärdet för riket. 
19 personer har inte fått plats inom tre månader. Majoriteten av 
dessa har fått minst ett erbjudande, men valt att tacka nej. 

• Avseende kvalitetsaspekter och brukarbedömning för särskilt 
boende har kommunen ett resultat långt över riksgenomsnittet.

•  Personer som använder hemtjänst i Härryda kommun är över-
lag nöjda. Helhetsbedömningen kommunen får har varit stabilt 
likvärdig de sista åren. 

Andelen personer med försörjningsstöd som inte kommit 
 tillbaka inom ett år efter avslutad insats 

Väntetid från ansökan till beslut om försörjningsstöd

Kostnad individ- och familjeomsorg

Väntetid från beslut till insats avseende LSS-boende 

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende 

Brukaren får bestämma om saker som är viktiga  
i daglig verksamhet

Kostnad funktionsnedsättning 

Väntetid till särskilt boende

Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 

Kostnad äldreomsorg

För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER  –  KVAL ITET
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SAMHÄLLE OCH MILJÖ KOMMENTAR

Svar på e-post inom en dag • Även om Härryda ligger i den näst lägsta gruppen så besvaras 
nästan alla e-post samtal snabbt och professionellt. Ett arbete har 
påbörjats med att förbättra svarsandelen och bemötandet. 

• Både Sverige och Härryda hade ett högt valdeltagande under valet 
2018, 90,8 procent röstade i Härryda och 87,2 procent i Sverige. 

•  Företagsklimatet är en viktig fråga för Härryda kommun. Här har 
förvaltningen under 2018 satt igång ett förändringsarbete för att bli 
Sveriges bästa näringslivskommun.

Svar på en enkel fråga per telefon

Upplevelse av gott bemötande  
vid telefonkontakt

Valdeltagande i senaste kommunvalet

Huvudbibliotekets öppethållande

Resultat för kommunens arbetsmarknads- 
verksamhet, andel deltagare som har börjat arbeta 
eller studera

Andel personer som lämnat etableringsuppdraget 
och börjat arbeta eller studera 

Företagsklimat 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning

Andel miljöbilar i kommunorganisationen

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet

Medborgarnas syn på kommunen  
som en plats att leva och bo på (i urval) KOMMENTAR

Nöjd-region-index, helheten •  Invånarna i Härryda kommun är generellt sett nöjda med  
kommunen, och vi ligger bra till i jämförelse med rikssnittet.  
Fyra av fem säger sig kunna rekommendera vänner och bekanta  
att flytta till kommunen. 

•  Undersökningen lyfter fram bostäder, kommersiellt utbud och 
trygghet som prioriterade områden för kommunen att förbättra. 

Utbildnings- och arbetsmöjligheter

Bostäder

Fritidsmöjligheter

Kommersiellt utbud 

Trygghet 

Medborgarnas syn på kommunens  
verksamhet (i urval) KOMMENTAR

Nöjd-medborgar-index, helheten • Kommunens verksamheter får överlag goda betyg av medborgarna. 
Kommunens gymnasieskola sticker ut genom att få bäst betyg  
i hela Sverige. 

•  Kommunens främsta utvecklingsområden enligt undersökningen är 
gator och vägar, gång och cykelvägar, miljöarbete, stöd för utsatta 
och idrotts- och motionsanläggningar. 

Bemötande och tillgänglighet 

Förskola

Grundskola

Äldreomsorg

Kultur

Gator- och vägar

Medborgarnas syn på inflytande i kommunen KOMMENTAR

Nöjd-inflytande-index, helheten • Medborgarnas syn på inflytande står sig bra i jämförelse med riket. 
Mest nöjd är man med kommunens information, där tydligheten i 
kommunikationen och kommunens webbplats får högst betyg av 
alla kommuner. Minst nöjd är man med sin möjlighet att påverka 
politiska beslut och kommunens verksamheter.

Förtroende

Information

Påverkan

Kontakt 

Medborgarundersökningen
Under hösten 2018 genomförde Härryda kommun för sjätte gången en medborgarundersökning 
med stöd av Statistiska centralbyrån, SCB. Resultatet ger en bild av medborgarens syn på 
kommunen och dess verksamheter, vilket kan jämföras med andra kommuner. Vi får överlag ett bra 
betyg från medborgarna, men det finns även bitar kommunen måste arbeta vidare med.  
Nedan presenteras ett urval av de index som används. 

Fortsättning från föregående sida

För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER  –  KVAL ITET
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Kommunens finansiella profil 
Kommunforskning i Västsverige tar fram finansiella 
profiler på kommunerna i bland annat Västra Göta-
landsregionen. Dessa profiler visar hur kommunerna 
i regionen förhåller sig till varandra. Det är relativa 
mått, vilket innebär att de bara visar hur de olika 
kommunerna ligger till i förhållande till varandra. 
Den senaste profilen avser år 2017. Profilen utgår 
ifrån fyra olika perspektiv; långsiktig handlingsbe-
redskap, kortsiktig handlingsberedskap, finansiellt 
riskförhållande samt finansiell kontroll. Diagrammet 
har skalan 1–5 där 5 är högsta betyg.

Härrydas finansiella profil 2017 visar att kommunen 
låg över genomsnittet för tre av fyra perspektiv. 
Dessa är kontroll över det finansiella resultatet, risk-
förhållande och långsiktig handlingsberedskap. Det 
fjärde perspektivet, kortsiktig handlingsberedskap,  
låg under genomsnittet.

Härryda försvagade under perioden poängen i den fi-
nansiella profilen för två av fyra perspektiv. Det gäller 
kontroll över det finansiella resultatet och kortsiktig 
handlingsberedskap. Däremot förbättrades poängen 
för riskförhållande. För det fjärde perspektivet, lång-
siktig handlingsberedskap redovisade kommunen en 
oförändrad poäng när 2015 och 2017 jämförs.

Härryda kommun uppvisade en svagare resultatut-
veckling mellan 2015 och 2017 men hade ett starkare 
resultat under 2017 jämfört med snittet i länen. Kom-
munen hade under 2017 det 19:e starkaste resultatet i 
länen. Detta innebar en trea i den finansiella profilen, 
vilket är oförändrat jämfört med 2016.  Genomsnitts-
resultatet för åren 2015-2017 har däremot försvagats 
från en 5:a till en 4:a. 

Härryda hade 2017 en soliditet som var starkare än 
snittet i länen. Mellan 2015 och 2017 uppvisade  

Härryda utvecklingsmässigt 
samma trend som snittet

bland kommunerna i länen. 
Kommunen redovisade en 
förbättrad soliditet med 
tre procentenheter, från 
26 procent till 29 procent, 
medan den genomsnittliga 
soliditeten i länen förbättrades 
med sju procentenheter, från 12 
procent till 19 procent. Härryda hade 2017 den 10:e 
starkaste soliditeten i länen. Detta gav en oförändrad 
fyra i den finansiella profilen.

Nettoinvesteringarna var fortsatt högre i kommunen 
än snittet i länet.

Härrydas skattesats låg 2017 på 20,62 kr. Det var  
1 krona lägre än genomsnittet bland Västra Götaland 
och Hallands läns kommuner, vilken var 21,62 kr.

Härryda hade under 2016 den 5:e lägsta skatten i 
länen. Detta innebar att kommunen fick en 5:a i den 
finansiella profilen vilket är en förbättring jämfört 
med 2015 och 2017 då kommunen fick 4:or. 

Mellan åren 2015 och 2017 förbättrades kommunens 
kassalikviditet med 17 procentenheter, från 32 procent 
till 49 procent. Likviditeten under perioden i Härryda 
utvecklades något starkare än snittet i länen, men låg 
på en svagare nivå än genomsnittet under 2017.

Härryda kommuns finansiella utveckling under 
den studerade treårsperioden resulterar i en något 
försvagad finansiell profil men redovisar ändå en 
resultatnivå som kan betraktas som god ekonomisk 
hushållning. Det är viktigt att även framöver ligga på 
en god resultatnivå för att kunna möta höga investe-
ringsnivåer på grund av befolkningsförändringar. n

Jämförelse inom regionen och riket

2017

För valtningsberättelse
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Resultat 2017 inom GR-kommuner

Alla kommuner inom Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) redovisar positiva resultat 
för 2017. Härryda kommun redovisar ett resultat om 
2 499 kr per invånare, vilket är lägre än genomsnittet 
på 2 900 kr. Det bästa resultatet redovisar Göteborgs 
stad, 3 773 kr per invånare.

Verksamhetens nettokostnad för Härryda kommun är 
51 900 kr per invånare och är den tredje lägsta bland 
kommunerna. Mölndal har står för den lästa med 50 
565 kr och den högsta nettokostnaden har Lilla Edet 
med 56 844 kr per invånare. Härryda hade en soliditet 
på 29 procent. Mölndals soliditet är högst, 44 procent. 

En kommun har negativ soliditet och den 
genomsnittliga soliditeten bland kommunerna är  
16 procent. 

Kommunalskatten var i snitt 21,20 kr per intjänad 
hundralapp. Härryda kommun hade den tredje  
lägsta skattesatsen, 20,62 kr. Lägst hade Partille med 
19,96 kr och Mölndal med 20,26 kr. 

 Verksamhetens resultat per invånare, kr
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En ny upplaga 

Text och siffror uppdateras till 2018 i samband med  

kommunstyrelsens möte den 7 mars.
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Härryda kommun i jämförelse med riket 2017

Härryda kommun         Medelkommun

Antal invånare 37 412 34 897

Befolkningsförändring 2006-2016 13,5% 10,2%

Invånare under 18 år 26,1% 21,0%

Invånare över 64 år 16,0% 19,8%

Utrikes födda 11,1% 18,5%

Invånare med eftergymnasial utbildning (25-64 år) 50% 43%

Medianinkomst (20 år och äldre) 338 050 kr 278 954 kr

Köpt verksamhet 16% 16%

Kommunalskatt 20,62 kr 20,75 kr

Skatteintäkter per invånare 50 528 kr 43 671 kr

KOSTNAD PER INVÅNARE

Förskoleverksamhet o skolbarnsomsorg 10 996 kr 7 432 kr

Utbildning 18 099 kr 17 119 kr

Individ- och familjeomsorg 3 639 kr 3 631 kr

Äldre och funktionshindrade 13 720 kr 19 041 kr

Kultur 1 203 kr 1 101 kr

Fritid 1 079 kr 1 452 kr

Infrastruktur 3 571 kr 3 597 kr

Nettokostnad totalt egentlig verksamhet 53 438 kr 54 687 kr

UTFALL

Resultat enligt blandmodellen per invånare 2 103 kr 2 085 kr

Andel elever som uppnått målen i alla ämnen åk 9 84,1% 71,4%

Andel elever som fullföljt gymnasieskolan 76,3% 71,7%

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

Sammanställning av GR-kommunernas bokslut 2017

Härryda Ale Alingsås
Göte-
borg

Kungs- 
backa Kungälv Lerum

Lilla  
Edet Mölndal Partille

Ste-
nung- 
sund Tjörn Öckerö

Resultat, mkr 93,5 39,0 125,1 2 128,0 163,0 58,0 48,0 28,5 111,6 35,0 75,4 26,0 6,0

Soliditet fullfond 29% 19% 13% 15% 29% 9% 18% -22% 44% 29% 11% 6% 12%

Långfristiga 
skulder, mkr 600,0 310,0 0,0 4 300,0 650,0 1 660,0 1 088,0 275,0 0,0 0,0 550,0 300,0 23,0

Skattesats 2017 20,62 21,87 21,36 21,12 21,33 21,44 20,65 22,37 20,26 19,96 21,64 21,71 21,21

Skattesats 2018 20,62 21,87 21,36 21,12 21,33 21,44 20,65 22,37 20,26 19,96 21,64 21,71 21,21

Antal invånare 37 414 30 223 40 390 564 039 81 986 44 110 41 510 13 961 66 121 37 880 26 224 15 790 12 923

Verksamhetens 
resultat per 
invånare i kr 2 499 1 290 3 097 3 773 1 989 1 315 1 157 2 041 1 688 924 2 874 1 646 464

Låneskuld per 
invånare i kr 16 037 10 257 0,0 7 624 7 928 37 663 26 211 19 698 0,0 0,0 20 973 18 999 1 780

Sammanställningen grundar sig på preliminära bokslutssiffror från respektive kommun.

För valtningsberättelse
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KONCERNREDOVISNING
Årets viktigaste händelser
Förbo håller ett fortsatt högt tempo, både vad det 
gäller nyproduktion och underhåll. Året avslutades 
med byggstart för 51 lägenheter i bostadsområdet 
Säteriet, som även fått en aktivitetspark. Mindre 
team har slagits ihop för att minska sårbarheten och 
organisationen har förstärkts med områdeschefer 
och uthyrare på plats inom varje kommun. En års- 
och hållbarhetsredovisning har gjorts med syfte att 
kartlägga områden där bolaget har stor påverkan på 
sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer.

Under året har utbyggnaden av elnätet i Landvetter 
Airport city samt i kommunens industriområden fort-
satt, med målet att kunna ansluta nya kunder. Antalet 
elhandelskunder har ökat stadigt under året och är 
nu 4 620 stycken. Härryda Energi ab har under 2018 
genomfört de åtgärder som var planerade.

2018 startade bolaget Landvetter Södra utveckling 
ab och verksamheten byggs stegvis upp. En Vd har 
anställts och fokus har varit att fram en affärsmodell 
för den fysiska utvecklingen, bygga upp bolaget samt 
möta intressenter. Landvetter södra ska bli en hållbar 
stad för åtminstone 25 000 invånare med innovativa 
lösningar inom både tekniska och sociala områden.

Årets resultat är 66 mkr
Koncernens resultat för 2018 visar 66 mkr, vilket är 
54 mkr lägre än 2017 vilket beror på att kommunen 
redovisar lägre resultat.

Kostnader och intäkter
Bruttokostnaderna uppgick till 2 901 mkr, vilket är en 
höjning med 129 mkr jämfört med 2017, varav ökade 
personalkostnader uppgår till 104 mkr. Nettokostna-
derna ökade med 107 mkr till 1 979 mkr. 90 procent 
av bruttokostnaderna hänför sig till den primärkom-
munala verksamheten, vilket är oförändrat jämfört 
med föregående år. Verksamhetens intäkter uppgick 
till 922 mkr vilket motsvarar en ökning med 22 mkr. 
Skatter och utjämning i den primärkommunala  

Sammanställd redovisning
Sammanställd redovisning tas fram för att ge en bild av kommunens åtaganden oavsett i vilken juridisk form 
verksamheten bedrivs. Resultatet för koncernen är 66 mkr, vilket motsvarar två procent av omsättningen 
på 3,0 miljarder. I redovisningen ingår förutom kommunen även Härryda Energi, Förbo AB och från 2018 
Landvetter Södra Utveckling AB. Kommunen äger 100 procent i Härryda Energi AB och Landvetter Södra 
Utveckling AB samt 42 procent i Förbo AB. Kommunens andel i koncernen är 90 procent.

Resultaträkning, mkr

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2018 2017 2016 2015

Resultat före koncerneliminering

Härryda kommun 31,0 93,5 118,1 111,2

Härryda Energi AB 1,3 1,4 1,3 1,3

Landvetter Södra Utv AB -1,3 - - -

Andel av Förbo AB:s resultat 35,3 25,0 24,3 19,1

Summa 66,3 119,9 143,7 131,6

Resultat efter koncerneliminering

Härryda kommun 36,6 98,4 123,6 116,8

Härryda Energi AB -5,8 -4,6 -5,1 -4,0

Landvetter Södra Utv AB -0,5 - - -

Andel av Förbo AB:s resultat 36 26,1 25,3 18,8

Summa 66,3 119,9 143,7 131,6

För valtningsberättelse
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING – ÖVERSIKT
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verksamheten är 2 104 mkr, vilket är en ökning med 
2,3 procentenheter och och är en mindre ökning 
jämfört med föregående år. Verksamhetens kostnader 
uppgick till 97 procent av de totala intäkterna, vilket 
är en ökning med två procentenhet jämfört med 2017. 
Finansiella kostnader är 39 mkr och finansiella intäk-
ter 5 mkr och är i nivå med 2017.

Investeringar för 344 mkr
Bruttoinvesteringarna är 344 mkr och nettoinveste-
ringarna inom koncernen uppgår till 247 mkr. Av de 
redovisade investeringarna kan 221 mkr kopplas till 
kommunen.

Av årets investeringar har 72 procent finansierats via 
koncernens interna kassaflöde, vilket är en förbätt-
ring med sju procentenheter jämfört med föregående 
period. Orsaken till förbättringen är en lägre nettoin-
vesteringsnivå 2018.

Oförändrad soliditet på 30 procent
Soliditeten är oförändrad och uppgår till 30 procent. 

Skuldsättningsgraden, det vill säga den del av 
tillgångarna som finansierats via räntebärande och icke 
räntebärande skulder, är 70 procent, och är oförändrad 
jämfört med 2017.  Den långsiktiga skulden uppgår 
till 1 806 mkr, vilket är en ökning med 126 mkr.  
Långsiktig skuld till va-kollektivet samt skuld för 
gatukostnadsersättning och investeringsbidrag uppgår 
till med 168 mkr. Under året har nya lån upptagits 
med 130 mkr och 41 mkr amorterades.  Koncernens 
likvida medel uppgick till 182 mkr. n

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt består enligt  
6 kap, 1§ kommunallagen i att leda och samordna 
verksamheterna samt ha uppsikt över övriga nämnder 
och kommunala bolag. Kommunstyrelsen har redan 
tidigare i beslut om arbetsformer, ks §176/2014, 
formaliserat hur uppsiktsplikten ska fullgöras. Denna 
uppsikt går enligt beslutet ut på att kontrollera att 
verksamheten som bedrivs i bolagen styrs och följs 
upp på i princip samma sätt som den verksamheten 
som bedrivs i förvaltningsform samt lyfta frågor  

om verksamhetens förenlighet med det fastställda 
kommunala ändamålet och huruvida den utförs 
inom ramarna för de kommunala befogenheterna. 
Det har vid fullgörandet av uppsiktsplikten inte 
framkommit annat än att verksamheten under 2018 
i berörda hel- och delägda bolag bedrivits i enlighet 
med fullmäktige uppställda ändamål och inom de 
kommunala befogenheterna. Vad som framgår av 
bolagens årsredovisningar och övrig rapportering 
leder inte heller till någon annan slutsats.

För valtningsberättelse
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING – ÖVERSIKT
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Aktier och andelar i dotterföretag 2018-12-31

Antal aktier Bokfört Ägar-
och andelar värde, kr andel, %

Kommunens koncernbolag

Förbo AB 80 470 8 047 000 42

Härryda Energi AB (HEAB) 70 554 7 055 400 100

Landvetter Södra Utv AB 1 000 200 000 100

Summa koncernbolag 15 302 400

Samägda företag

Kommuninvest ek förening 25 931 939

Renova AB 180 246

Gryaab AB 256 000

Inera AB 42 500

Kommentus 1 900

Mölnlycke  

Bohusläns 
Företagsförening 200

Summa samägda 
föreningar 26 412 785

Summa totalt 41 715 185

Kommunala entreprenader 
Köp av huvudverksamhet, mkr

2018 2017 2016

Köpt huvudverksamhet totalt 463 465 426

De största parterna är:    

Föreningar och stiftelser 40 38 28

Kommunägda företag 34 20 16

Övriga företag 272 290 298

Kommuner 81 77 80

Landsting 9 6 5

Stat och myndighet 6 11 11

Kommunalförbund 21 23 24

SAMÄGDA FÖRETAG    
OCH ORGANISATIONER

Härryda kommun ingår i ett flertal samägda företag och 
organisationer där man saknar betydande inflytande.

Räddningstjänsten Storgöteborg
Räddningstjänsten Storgöteborg är ett kommunalför-
bund som består av räddningstjänsterna i Göteborg, 
Kungsbacka, Härryda, Mölndal, Partille och Lerum. 
Härryda kommuns ägarandel är fem procent. Utbetal-
ningarna till Räddningstjänsten för 2018 är 26 mkr.

Kommuninvest ekonomisk förening
Kommuninvest ekonomisk förening ägs av svenska 
kommuner och landsting. Föreningen äger kredit-
marknadsbolaget Kommuninvest ab. Bolaget arbetar 
med att ge medlemmarna utlåning och rådgivning. 
Härryda kommuns andel är 0,3 procent. Kommunens 
upplåning hos Kommuninvest uppgår till 700 mkr 
och Härryda Energis upplåning till 260 mkr.

Renova AB
Företaget ägs av Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, 
Kungälv, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund, Öckerö 
och Lerums kommuner. Renova ab hanterar produkter 

och tjänster inom återvinning och avfall. Härryda  
kommuns ägarandel är en procent. Kommunens  
utbetalningar till Renova ab för 2018 är 16 mkr.

Gryaab AB
Gryaab ab är ett kommunalt bolag som har ansvar 
för reningen av avloppsvattnet i Göteborgsregionen. 
Bolaget ägs gemensamt av Ale, Göteborg, Härryda, 
Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille kommuner. 
Härrydas ägarandel är tre procent. Kommunens  
utbetalningar till Gryaab ab för 2018 är 8 mkr.

Kommunala entreprenader
Härryda kommuns driftskostnader för köp av verk-
samhet är 463 mkr. Det är förskoleverksamhet, utbild-
ningsplatser, vårdplatser och snöröjning. n

För valtningsberättelse
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING – ÖVERSIKT

Härryda kommun äger
 1 procent av Renova AB.

Härryda kommun äger 42 procent  
av Förbo AB.
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Årets viktigaste händelser
2018 har präglats av förberedelser för den nya 
politiska organisation som trädde i kraft 1 januari 2019. 
En ny nämnd, välfärdsnämnden, införs med ansvar 
för verksamheterna inom utbildning, socialtjänst, 
kultur och fritid. Kommunstyrelsen ansvarar för 
samhällsbyggnadsfrågor och andra kommunövergripande 
frågor. De politiska beredningarna tas bort och ersätts av 
en fast beredning som har fokus på framtidens välfärd 
och samhällsutveckling.

I september 2018 genomfördes allmänna val till riks-
dag respektive landstingsfullmäktige och kommun-
fullmäktige. 

Uppdrag 
Kommunfullmäktiges uppgifter framgår av kommu-
nallagen. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell 
karaktär och i ärenden som gäller mål och riktlinjer 

för verksamheten samt budget, skatt, årsredovisning 
och andra viktiga ekonomiska frågor.

Kommunfullmäktige ska också vara ett forum för 
idéer, debatt och information, ge ledamoten möjlighet 
till aktiv påverkan och ge allmänheten möjlighet till 
insikt i besluten. I fullmäktige har det funnits tre fasta 
beredningar och tillfälliga beredningar vid behov.  
De fasta beredningarnas uppgift är att arbeta fram 
förslag till politiska inriktningsmål för verksam- 
heterna samt löpande följa upp och utvärdera och  
till fullmäktige föreslå förändringar av fastställda  
politiska inriktningsmål. 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägen-
heter och ha uppsikt över övriga nämnders verksam-
het. Styrelsen ska vidare ha uppsikt över kommunal 
verksamhet som bedrivs i kommunens företag och 

Den politiska 
organisationen i kommunen
Härryda kommun har en politisk organisation där kommunstyrelsen är ansvarig  
nämnd för all verksamhet. 

Verksamhetsredovisning
POLIT ISK  ORGANISATION

Per Vorberg (M)
kommunstyrelsens ordförande

Eva Rydén (C)

Evalotta Liljenzin (M)

Håkan Eriksson (KD)

Roland Jonsson (MP)Gunilla Wathne (S)

Robert Langholz (S)

Grim Pedersen (M)

Patrik Linde (S)
kommunstyrelsens vice ordförande

Calle Johansson (SD)

Kersti Lagergren (M)

Siw Hallbert (S)

Hans Hofflander (L)

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter 
31 december 2018.

t
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Resultaträkning, mkr 2018 2017 2016

Avgifter och försäljningsintäkter 0,0 0,0 0,0

Bidrag 0,7 0,0 0,0

Summa intäkter 0,7 0,0 0,0

Personalkostnader 7,9 6,7 6,2

Köp av huvudverksamhet 0,0 0,0 0,0

Avskrivn/internränta 0,0 0,0 0,0

Övriga kostnader 4,4 4,6 3,7

Summa kostnader 12,3 11,4 9,9

Nettokostnader 11,6 11,4 9,9

Budgetavvikelse -0,9 -0,7 -0,4

Informationsmått 2018 2017 2016 2015

Kommunfullmäktige

Antal sammanträden per år 10 10 10 10
Antal ärenden per år 230 232 180 194

Antal ledamöter 51 51 51 51

Antal ersättare 29 31 31 31

Kommunstyrelsen

Antal beslutssammanträden  
per år 10 10 11 10

Antal informationssammanträden 
per år 9 9 9 9

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

Antal ärenden per år 495 458 378 367

Antal ledamöter 13 13 13 13

Antal ersättare 13 13 13 13

Valnämnd

Antal ledamöter 7 7 7 7

Antal ersättare 3 3 3 3

Miljö- och bygglovsnämnd

Antal ledamöter 7 7 7 7

Antal ersättare 3 3 3 3

Överförmyndarnämnd

Antal ledamöter 3 3 3 3

Antal ersättare 1 1 1 1

Social myndighetsnämnd

Antal ledamöter 5 5 5 5

Antal ersättare 3 3 3 3

Revisorer

Antal ledamöter 7 7 7 7

Antal ersättare 0 0 0 0

Drift 2018

Nettokostnader, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Politisk organisation 10,7 11,6 -0,9
Summa 10,7 11,6 -0,9

Varav, mkr  

Kommunfullmäktige 2,3 2,7 -0,4
Kommunstyrelsen 3,0 3,2 -0,2
Valnämnd 0,0 0,6 -0,6
Miljö- och bygglovsnämnd 0,3 0,3 0,0
Överförmyndarnämnd 0,1 0,1 0,0
Social myndighetsnämnd 0,3 0,3 0,0
Revisorer 1,3 1,3 0,0
Beredningar 1,2 1,0 0,2

Verksamhetsredovisning
POLIT ISK  ORGANISATION

kommunalförbund. Styrelsen ska också bereda eller 
yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige, 
ha hand om den ekonomiska förvaltningen och verk-
ställa fullmäktiges beslut. Som nämnd svarar kommun- 
styrelsen för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Kommunstyrelsen har ett ekonomiutskott.

Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid val 
till riksdagen, region- och kommunfullmäktige, val till 
Europaparlamentet samt folkomröstningar. med mera. 

Miljö- och bygglovsnämnden ska fullgöra de lagstad-
gade uppgifter som bland annat föreskrivs i miljö- 
balken och livsmedelslagen. 

Överförmyndarnämnden ska fullgöra de uppgifter 
som enligt gällande författningar är överförmyndar-
nämndens ansvar. 

Den sociala myndighetsnämnden ska fullgöra de 
uppgifter som enligt gällande författningar är social-
nämndens ansvars. 

Revisorerna ska fullgöra de uppgifter som enligt 
gällande författningar är den kommunala revisionens 
uppgift,  och bedriva verksamheten i enlighet med 
”Kommunal revision – vägledande principer”. 

Ekonomi 
DRIFTANALYS 
För den politiska organisationen redovisas en negativ 
budgetavvikelse med 0,9 mkr vilket framför allt beror 
på ej budgeterade nettokostnader för valet. Under- 
skottet beror också på högre IT-kostnader än budget- 
erat för Kommunfullmäktige samt högre arvodeskost-
nader för Kommunstyrelsen till följd av fler och längre 
möten. Nettokostnaden är något högre än föregående 
år vilket förklaras av kostnader för valet. n
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Årets viktigaste händelser
2018 har varit ett händelserikt år för sektorn och inte 
minst för kulturen. I januari visades filmer på Möln-
lycke kulturhus genom ett samarbete med Göteborg 
Filmfestival. Under våren genomfördes mångfalds-
veckan och i augusti deltog ett stort antal medarbe-
tare i Europride. Samma månad återinvigdes Hindås 
station efter att ha renoverats både ut- och invändigt. 

I början av hösten besökte kulturministern kommu-
nens båda kulturhus och fick bland annat en visning 
av fotoutställningen Min pappa Kamilla. Kulturåret 
avslutades med att konstverket Solsten installerades 
till mångas glädje och andras missnöje. Kulturverk-
samheten har också lanserat en ny kulturwebb.

Antalet barn i förskoleålder är fortsatt lågt. Detta har 
inneburit ett lokalöverskott, framförallt i Landvetter.  
I Rävlanda delades Gärdets förskola i två mindre 
enheter och i samband med detta invigdes Hedens 
förskola. Furuhälls skolgård har rustats upp med en 
inspirerande utemiljö som uppmuntrar till aktivitet. 

Verksamheterna har uppdaterat helhetsidén kring 
Rötter och Vingar. 

Rådande högkonjunktur har medfört en lägre efter-
frågan på utbildningar inom yrkeshögskolan, vilket 
resulterat i att två av yrkeshögskolans tilltänkta utbild-
ningar inte startats. 

Det stora antalet nyanlända som kom till Sverige  
under 2015 märks inom flera av sektorns 
verksamheter. För vuxenutbildningen har det lett 
till en stor ökning av sfi-undervisningen. Utöver 
kommunplacerade personer med uppehållstillstånd 
finns också kvotflyktingar, studerande ensam-

Förskolor och skolor får bra betyg 
Göteborgsregionens (GR:s) brukarenkät visar bland annat att vårdnadshavare med barn i 
förskolan är mer nöjda än tidigare år. Grundskolans resultat ligger på en fortsatt hög nivå sett 
ur ett nationellt perspektiv och Härryda har bland de bästa resultaten inom GR. En utmaning 
framöver är den fortsatta bristen på utbildade pedagoger. 

Verksamhetsredovisning
UTBILDNING OCH KULTUR

Uppdragsbeskrivning
Sektorn omfattar förskola, grundskola, gymnasium, 
vuxenutbildning, kultur samt verksamheten 
UFF – Utveckling, Fritid och Folkhälsa. Mål och 
uppdrag finns i internationella, nationella och lokala 
styrdokument samt i lagar och förordningar.

t

Trots goda resultat för grundskolorna så finns det utmaningar att 
arbeta vidare med, som till exempel skillnader mellan pojkars och 

flickors resultat och skillnader mellan olika enheter.
Hulebäcksgymnasiet behåller sin position som en 

attraktiv gymnasieskola i regionen.

Page 45 of 345



37

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

kommande och andra asylsökande. När det gäller 
kvotflyktingar placeras traumatiserade och svårt 
sjuka personer i kommuner som ligger geografiskt 
fördelaktigt i förhållande till vårdgivare som t ex 
Sahlgrenska, vilket bland annat Välkomsten märker 
av. Under 2018 har kommunen tagit emot fler barn 
och unga med traumatiska upplevelser och detta 
ställer stora krav på ett kvalificerat elevhälsoarbete.

I anslutning till kommunens resurscentra Tellus har 
Satelliten startats upp under 2018. Satelliten är en 
verksamhet som fokuserar på att få tillbaka elever med 
hög skolfrånvaro till en fungerande skolgång genom 
att skapa förutsättningar i en alternativ lärmiljö. 
Sektorn har genomfört en stor utbildningsinsats 
inom digitalisering för ledare och pedagoger. Detta 
för att möta nya och högre krav på digital kompetens 
inom skolväsendet. På Tellus genomfördes sommar-
lovsaktiviteter för flickor i årskurs fem och sex som är 
intresserade av naturvetenskap och teknik. Intresset 
var så stort att antalet platser fick utökas och dubbla 
kurser ordnades. 

Måluppfyllelse 
Totalt sett har sektorn en god måluppfyllelse. Av 
sektorns 26 verksamhetsmål bedöms 17 som uppfyllda 
och 8 som delvis uppfyllda. Ett mål bedöms som ej 
uppfyllt. Arbetet med att öka måluppfyllelsen sker 
inom sektorns systematiska kvalitetsarbete.

Göteborgsregionens (gr:s) brukarenkät visar att 
vårdnadshavare med barn i förskolan är mer nöjda än 
tidigare år och ger förskolan goda betyg. Grundskolans 
resultat ligger på en fortsatt hög nivå sett ur ett natio-
nellt perspektiv och inom gr ligger Härryda i toppskik-
tet. Men det finns fortfarande utmaningar att arbeta 
med, som till exempel skillnaderna mellan pojkars och 
flickors resultat och skillnader mellan olika enheter.  
Hulebäcksgymnasiet har fortsatt goda resultat och håller 
sin position som en attraktiv gymnasieskola i regionen. 
Andelen som tar examen inom tre och fyra år, de indi-
viduella programmen inkluderade, är i förhållande till 
rikets resultat bland de 25 % bästa resultaten i landet. 

Vuxenutbildningen har god måluppfyllelse. Det är 
många elever som har studerat på en eller flera nivåer 
i utbildningssystemet och verksamheten ser att många 
elever inom sfi fortsätter i andra skolformer. Verk-
samheten har inte genomfört några uppdragsutbild-
ningar under 2018 och därför anses ett av målen inte 
vara uppfyllt.

Kulturverksamheten uppvisar en hög måluppfyllelse 
där alla mål är uppfyllda. Besökstalen till utställningar 
och program är mycket tillfredsställande liksom  
bibliotekens utlåning.

Måluppfyllelsen är god inom Utveckling, fritid och 
flerspråkighet (uff) och ungdomar i Härryda kommun 

Verksamhetsredovisning
UTBILDNING OCH KULTUR

t

Grundskolans resultat ligger på 
en fortsatt hög nivå sett ur ett 

nationellt perspektiv och Härryda 
har bäst resultat inom gr.
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har tillgång till trygga, inkluderande och drogfria mötes-
platser med fritidsledare på plats. Fritid ungdoms personal 
finns också som stöd för ungdomar på sociala medier.

Ekonomi
DRIFTANALYS
Sektorn visar ett underskott om 13,4 mkr, vilket mot-
svarar en procentuell avvikelse om drygt en procent 
av sektorns totala budget.

Förskolans underskott om 4,8 mkr beror främst på 
höga personalkostnader under vårterminen, vilket 
delvis förklaras av löneglidning. Verksamheten har 
också haft fler barn än budgeterat samt erhållit lägre 
statsbidrag. Under hösten har verksamheten arbetat 
för en ekonomi i balans. Grundskoleverksamhetens 
underskott om 4,3 mkr beror på fler elever i köpt regi 
än budgeterat, underskott hos de kommunala grund-
skoleenheterna samt ökade kostnader för skolskjuts. 
Enheternas underskott beror till största del på att 
vissa enheter har för höga personalkostnader, vilket 
ofta beror på riktade stödinsatser. Även här är löneg-
lidning en orsak till underskotten. 

Gymnasieverksamheten totalt visar en negativ bud-
getavvikelse om 7,6 mkr. Underskottet återfinns inom 
köpta och sålda platser medan Hulebäcksgymnasiet 
tillsammans med gymnasiesärskolan visar ett mindre 
överskott. uff visar ett underskott om 0,4 mkr, främst 
hänförligt till kostnader för studiehandledning.

Vuxenutbildningens överskott om 2,5 mkr förklaras 
av ökade intäkter för sfi, obudgeterade statsbidrag 
samt lägre kostnader för gymnasial vuxenutbildning.  
Yrkeshögskolan visar däremot ett underskott till 
följd av färre utbildningar och därmed lägre intäk-
ter. Sektorledning och kulturverksamhet visar också 
överskott, vilket förklaras av vakanser, tjänstledigheter 
och bidragsintäkter.

Jämfört med 2017 års bokslut har intäkterna ökat med 
knappt en procent, till följd av ökade avgiftsintäkter 
och bidrag. Kostnaderna har ökat med fem procent 
(68 mkr), vilket till största del förklaras av elevökning 
inom grundskoleverksamheten, lönerevision samt fler 
och dyrare köpta platser.

INVESTERINGSANALYS
Sektorn redovisar ett överskott om 5,3 mkr, vilket 
beror på tidsförskjutningar framförallt gällande utrus-
tandet av nya skolor samt förskoleavdelningar. 

Framtiden
Härryda kommun har en ung befolkning och är 
attraktiv för barnfamiljer. Att erbjuda bra förskolor och 
skolor, ett bra kulturutbud och goda fritidsmöjligheter 
är en viktig förutsättning för tillväxten. 

Överlag uppvisar alla sektorns verksamheter goda 
resultat. Grunden är generellt goda förutsättningar 
samt kompetent och engagerad personal i 

 Antalet barn i 
förskoleålder är fortsatt 
lågt, vilket har inneburit 

ett lokalöverskott, 
framförallt i Landvetter.

t
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verksamheterna. Framöver fortsätter det pågående 
arbetet inom det systematiska kvalitetsarbetet, att 
stärka ledarskapet, öka likvärdigheten och att utveckla 
undervisningens kvalitet.

En utmaning framöver är den fortsatta bristen på 
utbildade pedagoger. Sektorn fortsätter att arbeta 
för att skapa en attraktiv, hållbar och utvecklande 
arbetsmiljö för både medarbetare och chefer.

En genomlysning av elevhälsans organisering kommer 
att utföras under våren 2019 i syfte att utveckla det 
framtida arbetet med elevhälsan. Från 1 juli 2019 får 
förskolan en reviderad läroplan, vilken kommer att 
implementeras under våren 2019.

Det finns behov av att anpassa verksamheternas 
lokaler till mer ändamålsenliga, främst inom 
grundskolan. Med ett minskande barnantal i förskolan 
behöver lokalerna anpassas därefter, samtidigt som 
grundskolan är i behov av utökade lokaler utifrån 
prognostiserade elevantal.

Vuxenutbildningen står inför den fortsatta 
utmaningen att rekrytera elever till utbildningarna och 
att anpassa verksamheten till arbetsmarknadens behov. 

En organisationsförändring med start 1 januari 2019 
innebär att både fritid ungdom och fritid förening 
samlas i en enhet under den nya verksamheten 
kultur och fritid. Fortsatt kommer verksamheten att 
utveckla kvalitetsarbetet och digitaliseringen inom 
verksamheten.

Det sämre ekonomiska läget kommer att vara en 
stor utmaning i framtiden. Det kommer att innebära 
krav på prioritering, effektivisering och anpassning. 
Eftersom verksamheterna inom sektorn levererar 
generellt goda resultat, är välfungerande och relativt 
stabila, finns goda förutsättningar för  
detta arbete. n

Resultaträkning, mkr 2018 2017 2016

Avgifter och försäljningsintäkter 167,0 167,7 158,4

Bidrag 89,0 86,3 87,9

Summa intäkter 256,0 254,0 246,3

Personalkostnader 858,7 801,3 752,5

Köp av huvudverksamhet 203,6 197,0 184,8

Avskrivn/internränta 14,5 14,1 13,9

Övriga kostnader 348,7 345,1 330,4

Summa kostnader 1 425,5 1 357,5 1 281,6

Nettokostnader 1 169,5 1 103,5 1 035,3

Budgetavvikelse -13,4 5,8 24,5

Informationsmått 2018 2017 2016 2015

Antal årsarbetare 1 529 1 457 1 425 1 420

Förskola

Inskrivna barn  
i kommunal verksamhet 2 226 2 205 2 275 2 315

Bruttokostnad  
per inskrivet barn, tkr 134 130 122 122

Avgiftsfinansieringsgrad, % 7 7 7 7

Grundskola

Elever år 1–9  
i kommunens grundskolor 4 646 4 434 4 225 4 074

Nettokostnad per invånare 
6–15, tkr 98 95 91 93

Gymnasium

Antal elever på  
Hulebäcksgymnasiet 1 716 1 789 1 799 1 732
varav från andra kommuner 1 021 1 047 1 055 1 032

Vuxenutbildning

Heltidsläsande elever i 
gymnasial vuxenutbildning 182 166 205 236

Undervisningskostnad per 
heltidsläsande elev, tkr 31 31 27 31

Kultur

Andel aktiva låntagare i 
biblioteken % 37 38 40 41

 

Drift 2018

Nettokostnader, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 11,4 10,7 0,8

Förskola 304,4 309,2 -4,8

Grundskola 582,6 587,0 -4,3

Gymnasium 146,3 153,9 -7,6

Vuxenutbildning 23,2 20,7 2,5

Kultur 44,9 44,4 0,4

Utveckling, Fritid Ungdom, 
Flerspråkighet (UFF) 43,3 43,7 -0,4

Summa 1 156,1 1 169,5 -13,4

Investering 2018

Nettoutgifter, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Förskola/Grundskola 12 863 9 022 3 841

Gymnasium/Vuxenutbildning 2 716 2 475 241

Kultur 1 943 933 1 010

UFF/Ledning 600 420 180
Summa 18 122 12 850 5 272

Verksamhetsredovisning
UTBILDNING OCH KULTUR
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Nya arbetssätt rustar socialtjänsten  
för framtidens utmaningar 

Årets viktigaste händelser
Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet 
är att skapa en trygg, säker och smidig övergång från 
sluten vård till öppen vård och omsorg. Trots ett omfat-
tande förberedelsearbete fanns en del oklarheter initialt 
som försvårade samverkan och påverkade vårt betal-
ningsansvar och behovet av korttidsplatser. Vid slutet 
av året fungerade överenskommelser och rutiner bättre 
och vårdplanering och förebyggande arbete stärktes för 
att äldre ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv 
hemma och undvika onödiga sjukhusvistelser.

Mottagandet av ensamkommande barn och unga 
fortsatte att minska under 2018 och i december av-

vecklades kommunens HVB-hem på Kabelvägen. För 
att bättre möta ungdomarnas behov av stöd öppnades 
istället ett nytt stödboende med tio lägenheter på 
Näckrosvägen i Mölnlycke.

Socialtjänsten har ett brett uppdrag och ska erbjuda goda livsvillkor och stöd och hjälp åt såväl unga 
som äldre i vår kommun. 2018 präglades bland annat av ett minskat mottagande av nyanlända och  
av en satsning på förebyggande arbete för ungdomar i riskzon.
Framtiden innebär både utmaningar och möjligheter för sektorn, där inte minst digitaliseringen  
kan förändra både arbetssätt och villkor genom till exempel e-tjänster  och trygghetsskapande teknik  
i hemmet.

Verksamhetsredovisning
SOCIALTJÄNST

Uppdragsbeskrivning
Sektorn för socialtjänst har som uppdrag att 
bidra till goda livsvillkor hela livet för människor 
som vistas i Härryda kommun. Detta uppnås 
genom att erbjuda äldreomsorg, omsorg om 
funktionsnedsatta, individ- och familjeomsorg, 
kommunal hälso- och sjukvård, flyktingmottagande 
och arbetsmarknadsåtgärder.

t

Fältsekreterarna 
jobbar förebyggande 

och uppsökande i 
syfte att fånga upp 

ungdomar i  
riskzonen.

Satsningen på digital teknik i verksamheterna fortsätter.  
I handlingsplanen ryms bland annat satsningar på e-tjänster  
och trygghetsskapande teknik i hemmet. 
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För att kraftsamla stödet till ungdomar kompletterades 
socialtjänstens uppdrag med att även omfatta förebyg-
gande arbete för ungdomar i riskzon. Verksamheten 
bedrivs där ungdomar vistas och fältassistenterna finns 
tillgängliga även kvällar och helger.

Inom ramen för Härryda Framtid har nya arbetssätt 
och nya aktiviteter genomförts under året i syfte att 
minska arbetslösheten och behovet av försörjnings-
stöd. En företagskoodinator har anställts för ett ökat 
samarbete med näringsliv och ideella organisationer. 
För att stärka integrationsarbetet har även en boende-
coach och en integrationsstödjare anställts.

För att utveckla former för ökat brukarinflytande inom 
vård och omsorg har metodhandledare anställts inom 
äldreomsorgen med syfte att metodutveckla bland 
annat genomförandeplaner.

Funktionsstöd utgör sedan årsskiftet ett eget verksam-
hetsområde med ansvar även för insatser till personer 
med psykiska funktionsnedsättningar. För att bättre 
möta målgruppens behov förstärktes verksamheten 
under året med en metodhandledare.

Forskning visar att natur och trädgård har positiv 
inverkan på människors hälsa och välbefinnande.  
På äldreboenden och i den dagliga verksamheten för 
personer med funktionsnedsättning bedrevs under 
2018 ett projekt ett projekt i syfte att skapa ett hållbart 
arbetssätt kring trädgård och odling. 

Måluppfyllelse 
Socialtjänsten redovisar en god måluppfyllelse för året. 
Av 28 verksamhetsmål bedöms 21 mål vara uppfyllda 
och sju delvis uppfyllda.

Inom vård och omsorg är sex mål uppfyllda och ett 
delvis uppfyllt. För att nå full måluppfyllelse arbetar 
verksamheten med att få fler brukare att vara delaktiga 
i samhällslivet genom bland annat IT. Två nya funk-
tioner inom området digitalisering har därför införts 
under åtet.

Inom funktionsstöd är samtliga mål uppfyllda och 
brukarenkäten visar på god nöjdhet hos brukarna. En 
utmaning är att erbjuda boende med rätt nivå av stöd.

Inom integration och arbetsmarknad är tre mål upp-
fyllda och tre är delvis uppfyllda. Boendefrågan är en 
utmaning för hela verksamhetsområdet. Verksamhets-
målen om färre personer som är långtidsberoende av 
försörjningsstöd bedöms som delvis uppfyllt eftersom 
antalet ligger oförändrat jämfört med föregående år. 

Inom hälsa och bistånd är sju mål uppfyllda och ett 

delvis uppfyllt. En ny lag om samverkan infördes 2018 
vilket påverkar måluppfyllelsen.     

Barn och familj uppfyller två mål och två är delvis 
uppfyllda. En utmaning 2019 är att skapa en mer flex-
ibel verksamhet. Fokus blir att erbjuda stöd till barn 
och deras föräldrar i hemmiljö, vilket kräver större 
flexibilitet och ett förändrat arbetssätt. Under året har 
verksamheten sett en markant ökning av våld i nära 
relationer. Jämfört med föregående år har personal- 
situationen inom verksamheten stabiliserats.

Ekonomi
DRIFTANALYS
Sektorn för socialtjänst redovisar ett underskott om 
24,1 mkr vilket är en förbättring med 3,1 mkr jämfört 
med föregående år. De främsta orsakerna till under-
skottet är kostnader för korttidsvård, försörjningsstöd, 
placeringar av barn och unga samt relationsvåld.

Sektorsledningen redovisar ett överskott med 4,8 mkr 
med anledning av framskjuten driftstart av boendena 
Östra Backa och Stenbrottet.

Vård och omsorgs överskott om 3,4 mkr förklaras 
av en anpassad bemanning och tillfälliga vakanser på 
kommunens särskilda boenden och inom hemtjänsten. 

Hälsa och bistånd redovisar ett underskott om 8,7 
mkr, en förändring med 11,4 mkr jämfört med föregå-
ende år då verksamheten redovisade ett överskott med 
2,7 mkr. Underskottet beror främst på köpt korttids-
vård som redovisar ett underskott på 8,6 mkr. Inför 
2019 har köpt korttidsvård fått ett budgettillskott på 
2,5 mkr och arbete pågår att införa växelvårdsplatser 
på kommunens särskilda boenden.

Funktionsstöd redovisar ett underskott om 1,2 mkr, 
vilket främst beror på boende i egen regi och ledsagar/
avlösarservice. 

Verksamheten för Integration och arbetsmarknad visar 
ett underskott på 1,2 mkr. Integration redovisar ett 
överskott på 7,6 mkr, främst med anledning av att Mig-
rationsverket har betalt ut ersättningar med högre be-
lopp än vad som tidigare har bedömt utgöra fordringar. 
Försörjningsstödenheten redovisar ett underskott på 
8,9 mkr vilket är en försämring mot föregående år. 
För att öka integration och självförsörjning pågår ett 
samarbete med arbetsmarknadsenheten och personal-
förstärkning har skett under året. 

Barn och familj redovisar en negativ budgetavvikelse 
med 21,2 mkr. Placeringar av barn och unga i hem för 
vård eller boenden (HVB) och familjehem redovisar 

Verksamhetsredovisning
SOCIALTJÄNST

t
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ett underskott på 5,0 mkr. Ett arbete pågår att få ner 
placeringskostnaderna genom att placera i familjehem 
istället för HVB. Personalkostnaderna på enheterna 
för barn och unga är 5,5 mkr högre än budgeterat 
med anledning av fler personal och inhyrda konsulter. 
Inför 2019 förstärks budgeten med två tjänster. Vidare 
har kostnaderna för relationsvåld ökat, från 2,5 mkr 
föregående år till 6,4 mkr i år. Även vuxenenheten 
redovisar ett underskott med anledningen av längre 
och återkommande placeringar än tidigare.

INVESTERINGSANALYS
Sektorn redovisar ett överskott på totalt 8,2 mkr 
gällande investeringar. Överskottet består främst av 
datainventarier och reinvesteringar. 

Framtiden
Socialtjänsten är en spegling av samhällsutvecklingen 
i stort. Det leder till att socialtjänstens verksamhets-
område hela tiden förändras, ibland tillkommer nya 

grupper vars behov ska tillgodoses. De senaste åren 
har det gällt ensamkommande asylsökande barn och 
nyanlända ensamstående och familjer. Mottagandet 
av ensamkommande minskade drastiskt under 2018 
och för 2019 beräknas även mottagandet av nyanlända 
minska. Däremot ökar nya grupper som exempel ny-
anlända med andra behov, behandling av våldsutövare 
och arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Den digitala utvecklingen inom socialtjänsten behöver 
även fortsättningsvis prioriteras genom satsningar 
både i form av teknik och kompetensutveckling.  
En handlingsplan är framtagen som bland annat 
innehåller satsningar såsom e-tjänster, trygghets- 
skapande teknik i hemmet och dokumentation  
genom taligenkänning.

Sektorn fortsätter att anpassa organisationen för 
att bättre svara upp mot omvärldens behov. Från 
och med 1 januari 2019 är verksamheten Barn och 
familj en renodlad verksamhet för stöd till barn och 
unga. Vuxenenheten förs över till Hälsa och bistånd. 
Förändringen är en del i de senaste årens satsning 
på att skapa stabilitet i den sociala barnavården. 
Samtidigt förstärks personalbudgeten inom social-
psykiatri för att bättre möta behoven hos vuxna med 
beroende och samsjuklighet och för målgruppen 
psykiskt funktionsnedsatta. n

Verksamhetsredovisning
SOCIALTJÄNST

Resultaträkning, mkr 2018 2017 2016

Avgifter och försäljningsintäkter 141,9 145,1 133,2
Bidrag 86,6 105,7 150,8
Summa intäkter 228,4 250,8 284,1

Personalkostnader 488,9 478,0 446,1
Köp av huvudverksamhet 209,2 219,7 239,0
Avskrivn/internränta 4,1 4,3 4,1
Övriga kostnader 194,0 187,2 164,0
Summa kostnader 896,3 889,2 853,2

Nettokostnader 667,9 638,4 569,2
Budgetavvikelse -24,1 -27,2 4,5

Informationsmått 2018 2017 2016 2015

Antal årsarbetare 827 830 794 783

Äldreboende, platser 288 288 276 263*

Hemtjänst  
Hemtjänst personer,  
mätmånad oktober 705 687 685 675

Ekonomiskt bistånd  
Hushåll med ekonomiskt bistånd 415 390 368 394

Genomsnittlig kostnad  
per hushåll, tkr 67,0 56,7 57,6 48,2

Hem för vård eller boende   

Placerade barn/unga,  
årsplatser 12,0 17,5 24,4 16

Placerade vuxna,  
årsplatser 6,7 5,0 5,6 7,5

Kostnad mkr, netto 25,4 29,6 33,1 25,9

Bostäder för funktionsnedsatta 
Lägenheter 124 115 107 92

Daglig verksamhet  
LSS, personer 117 113 132 122

Drift 2018

Nettokostnader, mkr Budget Bokslut Avvikelse
Sektorsledning 40,4 35,6 4,8
Vård och omsorg 187,6 184,3 3,4
Hälsa och bistånd 137,3 146,1 -8,7
Funktionsstöd 157,1 158,3 -1,2
Integration och arbetsmarknad 33,1 34,3 -1,2
Barn och familj 88,2 109,4 -21,2
Summa 643,7 667,8 -24,1

Investering 2018

Nettoutgifter, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Sektorsledning 4,7 0,6 4,1
Vård och omsorg 2,1 1,3 0,9
Hälsa och bistånd 0,7 0,1 0,6
Funktionsstöd 1,8 0,2 1,7
Integration och arbetsmarknad 0,9 0,0 0,9
Barn och familj 0,0 0,0 0,0
Summa 10,3 2,1 8,2  * 2015 exkl en enhet på Ekdalagården som under perioden använts

   inom Individ- och familjeomsorg   
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Årets viktigaste händelser
Den extrema torkan under sommaren och hösten 
2018 med påföljande bevattningsförbud, gjorde det 
extra tydligt att den pågående planeringen av ett nytt 
vattenverk och utbyggnad av överföringsledningar 
för vatten och avlopp är avgörande för att säkra en 
fortsatt utveckling av kommunen. En upphandling av 
samverkansentreprenad har gjorts och detaljplanen för 
ett nytt vattenverk har ställts ut för granskning.

Efter en lång och omfattande planprocess vann 
detaljplanen för Mölnlycke fabriker laga kraft och 
omvandlingen av fabriksområdet till ett modernt 
bostadsområde med cirka 600 bostäder och en 
ny idrottsarena kan starta. I december antog 
kommunfullmäktige en detaljplan för Idrottsvägen 
i centrala Mölnlycke. Planen möjliggör byggnation 
av cirka 160 bostäder, nya verksamhetslokaler och en 
förskola. 

Måluppfyllelse 
Av sektorns totalt 20 verksamhetsmål 2018 bedöms 
16 vara uppfyllda och fyra delvis uppfyllda. Målet 
att byggnationen av bostäder anpassas till en 
befolkningsökning på lägst 1,5 procent per år är 
delvis uppfyllt. Bostadsbyggandet har varit i den 
omfattningen som krävs för att tillgodose målet om 
lägst 1,5 procent befolkningsökning. Dock är antalet 

födda barn lägre och antalet döda högre än beräknat 
varför befolkningstillväxten stannade på 1,1 procent. 

Målet att ha en snabb och korrekt handläggning av 
bygglovsärenden bedöms som uppfyllt då handlägg-
ningstiden håller sig väl inom den lagstadgade tiden 
på 10 veckor. Detaljplan för Idrottsvägen antogs under 
året. Den totala handläggningstiden blev drygt tre år, 
vilket är längre tid än de två år som verksamheten har 
som mål, varför målet bedöms som delvis uppfyllt. 

Miljö- och hälsoskydds mål om att ge god service 
och information till kommunens medborgare och 
verksamhetsutövare bedöms som uppfyllt och verk-
samheten har fått ett gott  betyg i den återkommande 
servicemätningen. 

Trafikverksamheten har en relativt god målupp-
fyllelse inom samtliga mål och bedömer att nio 
av tio är uppfyllda. Målet att det på kommunens 
pendelparkeringar finns minst 10 procent lediga 
platser är delvis uppfyllt då endast 7 procent av 
p-platserna i Mölnlycke var lediga.

Det blev grönt ljus för detaljplanen för Mölnlycke fabriker. Det betyder att omvandlingen av 
fabriksområdet till ett modernt bostadsområde och bygget av en idrottsarena kan komma igång.

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

SKATTEF INANSIERAD VERKSAMHET 

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

t

Godkänd detaljplan ger förutsättning  
för bostäder och en ny arena 

Drygt 600 
bostäder, både 

hyres- och 
bostadsrätter, 

ska byggas 
vid Mölnlycke 

fabriker.
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Ekonomi
DRIFTANALYS
Sektorns skattefinansierade verksamhet visar en positiv 
budgetavvikelse på 47,1 mkr jämfört mot budget. Den 
enskilt största skillnaden återfinns hos Mark och bostad 
som avviker positivt mot budget med 48,4 mkr. Avvik- 
elsen består bland annat av ett exploateringsbidrag på 
30,2 mkr till Mölnlycke fabriker och slutredovisningar. 
Mät och GIS ihop med Plan och bygglov redovisar 
ett underskott på 2,9 mkr. Trafikverksamheten visar 
ett överskott på 1,0 mkr. Överskottet beror dels på 
framskjutna investeringsprojekt, dels på att aktivering 
av kostnader sker först vid drifttagning, i enlighet med 
gällande rekommendationer. Vinterväghållningen ge-
nerar ett underskott på knappt 4 mkr och beror till stor 
del på att det var en lång vinter förra året. 

Investeringsanalys
Det totala utgifterna för investeringar uppgår till  
37 mkr. Det innebär att 101 mkr av budgeterade  
138 mkr, inte förbrukats under året. Till stor del beror 
det på tidsförskjutningar och fördröjningar av projekt 
till följd av överklaganden och ytterligare utredningar. 

Största skillnaden i investeringar finns inom Trafik- 
verksamheten och avser Mölnlycke fabriker. Planen 
fick laga kraft under hösten. Projektering är påbörjad 
och byggstart planeras till 2019. Projektet innebär in-
vesteringar i gator och allmän plats inom detaljplanen 
men också kapacitetsförstärkningar utanför detaljplan. 

Exploatering

Under 2018 slutredovisades två exploateringsprojekt. 
På Grönsångarvägen i Landvetter, som sedan tidigare 
är bebyggt område med ursprungligen fritidshus, finns 
nu totalt 38 nya småhustomter varav kommunen har 
sålt 15. Projektet startade 2010 och slutredovisas med 
ett överskott på 16,9 mkr. Det andra projektet som 
slutredovisades, är Kobacka i Pixbo, också ett tidigare 
bebyggt område, där detaljplanen möjliggör utökad 
byggnadsarea anslutning till kommunalt vatten och 
avlopp samt övertagande av vägar. Kobacka generera-
de ett överskott på 0,6 mkr. 

Framtiden
För att klara befolkningsutvecklingen i kommunen 
är det helt nödvändigt att vattenförsörjningen säkras. 
Under 2019 startar byggnationen av överförings- 
ledningar  parallellt med fortsatt projektering av  
vattenverket.

Oklarheter kring planerade tågförbindelsen Göta-
landsbanan - vilken sträckning den får, vilken trafik- 
ering som kan rymmas på banan och när den kommer 
att byggas har en omfattande påverkan på Härryda 
kommun. Centrumutvecklingen i Mölnlycke, Land-
vetter södra och Landvetter flygplats är alla beroende 
av järnvägen. Under 2019 avser Trafikverket att åter-
uppta ett planarbete på hela sträckan Göteborg-Borås.

Det finns cirka 1 000 bostäder i antagna detaljplaner. 
Lika många bostäder finns i pågående detaljplaner och 
planer för ytterligare 1 000 bostäder är påbörjade. 

Utöver dessa finns utvecklingsplanerna för Landvetter 
södra. Det är nu för kommunen förpliktigande att sä-
kerställa att framtida projekt inte stannar på ritbordet 
utan resulterar i färdiga bostäder. n

Resultaträkning, mkr 2018 2017 2016

Avgifter och försäljningsintäkter 89,7 101,0 53,9

Bidrag 36,0 7,3 2,6

Summa intäkter 125,7 108,3 56,5

Personalkostnader 44,7 34,4 33,8

Summa kostnader 176,5 167,9 150,5

Nettokostnader 50,8 59,6 94,0

Budgetavvikelse 47,1 37,1 0,3

Informationsmått 2018 2017 2016 2015

Antal årsarbetare 75 62 62 55
Mark och Bostad 

Bostadsanpassningsbidrag 
per ärende, kr 15 599 9 316 16 132 12 693
Trafikbelysning 

Per styck,  
exl kapitaltjänst, kr 610 727 916 833

Drift 2018

Nettokostnader, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning och administration 7,5 8,0 -0,5
Miljösamordning 1,4 1,2 0,2
Miljö och hälsoskydd 4,7 5,1 -0,4

Mark och bostad 7,3 -41,2 48,4
Plan och bygglov 4,5 6,2 -1,7
Trafik 72,5 71,4 1,0
Summa 97,9 50,8 47,1

Investering 2018

Nettoutgifter, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning och administration 0,1 0,0 0,1
Mark och Bostad 1,0 1,6 -0,6

Trafik 138,6 35,8 102,8
Summa 139,7 37,4 102,3

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

SKATTEF INANSIERAD VERKSAMHET 
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Informationsmått 2017 2016 2015 2014

Årsarbetare 2 2 2 2

Insamlad mängd  
matavfall, ton 1 362 1 435 1 396 1 366
Hushållsavfall till förbrän-
ning, kg per invånare 133 134 134 133

Kostnadstäckningsgrad, % 97 107 98 93

Drift 2017

Nettokostnader, mkr Budget Bokslut Avvikelse

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

Investering 2017

Nettoutgifter, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Avfall 1,6 0,3 1,3
Summa 1,6 0,3 1,3

Årets viktigaste händelser
Under året bytte kommunen leverantör för sophämt-
ning till Renova ab, ett bolag som Härryda kommun är 
delägare i. Avtalstiden sträcker sig från 1 april 2018 till 
29 mars 2025.

Måluppfyllelse
Av verksamhetens tre mål bedöms ett mål vara upp-
fyllt och två mål delvis uppfyllda. Målet att hushålls-
avfallsmängden per person år 2020 ska vara lägre än 
2008, bedöms kunna uppfyllas då uppföljningen visar 
minskade mängder grovavfall såväl som kärlavfall. 

Målet avseende ökad materialåtervinning anses vara 
delvis uppfyllt. Av det minskande grovavfallet är 
andelen som återvinns relativt låg.  Det beror till stor 
del på att större mängder av grovavfall lämnas som 
brännbart material på återvinningscentralen. Verk-
samheten arbetar med utmaningen att få ner mäng-
derna avfall som går till förbränning.  Under året 
har verksamheten arbetat mer aktivt i projekt som 
uppmuntrar till utsortering av matavfall. 

Ekonomi
DRIFTANALYS
Verksamheten redovisar ett underskott på nästan  
1 mkr som främst beror på högre kostnader för avtalet 
med den nya entreprenören för sophämtning. Andra 
omständigheter som bidragit till nettoavvikelsen är 
lägre intäkter på grund av omgjord slamtaxa och 
lägre kostnad än budgeterat för en ny entreprenör för 

Ny leverantör för sophämtning
Renova AB är ny leverantör för sophämtningen i kommunen från och med 2018 och  
till och med mars 2025. Framåt ligger bland annat bygget av en ny paviljong för återanvändning  
av material på Bråta återvinningscentral. 

Resultaträkning, mkr 2018 2017 2016

Avgifter och försäljningsintäkter 32,3 30,9 30,9

Bidrag 0,0 0,0 0,0

Summa intäkter 32,3 30,9 30,9

Personalkostnader 1,3 1,2 1,2

Köp av huvudverksamhet 28,9 24,6 27,1

Avskrivn/internränta 1,2 1,2 1,2

Övriga kostnader 1,9 1,9 2,2

Summa kostnader 33,3 28,8 31,6

Nettokostnader 1,0 -2,1 0,7

Budgetavvikelse -1,0 2,0 -0,7

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET –  AVFALL 

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

slamtömning. Resultatet balanseras mot resultat- 
utjämningsfonden, som efter årets resultat uppgår  
till 0,5 mkr.

INVESTERINGSANALYS
Avfallsverksamhetens totala utgifter för investeringar 
uppgår till 0,3 mkr, vilket är en negativ avvikelse mot 
budget med 1,3 mkr. Avvikelsen beror framför allt på 
försenad byggnation av en paviljong på återvinnings-
centralen i Bråta i Mölnlycke. En större del av de orörda 
medlen i 2018 års investeringsbudget kommer att ombud-
geteras till 2019 så att projektet kan bli klart under året. 

Framtiden 
Återvinningscentralen Bråta kommer att byggas ut med 
en paviljong för återanvändning av material, vilket är 
en tillgång för den cirkulära ekonomin. Vidare kommer 
verksamheten ha ett ännu större fokus på att öka andelen 
matavfall och grovavfall som lämnas för återvinning. n

Page 54 of 345



46

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

Resultaträkning, mkr 2018 2017 2016

Avgifter och försäljningsintäkter 69,7 66,0 61,1

Bidrag 0,0 0,0 0,0

Summa intäkter 69,7 66,0 61,1

Personalkostnader 12,3 11,4 11,7

Köp av huvudverksamhet 19,2 19,4 18,0

Avskrivn/internränta 19,8 16,1 13,2

Övriga kostnader 8,7 16,6 23,2

Summa kostnader 60,0 63,5 66,1

Nettokostnader -9,7 -2,5 5,0

Budgetavvikelse 0,0 2,3 -5,3

Årets viktigaste händelser
Sommarens extrema torka innebar en ovanligt låg 
tillrinning av vatten till vattentäkterna i kommunen. 
Ett bevattningsförbud infördes från juli till november 
i hela kommunen. För att säkerställa dricksvatten- 
produktionen vid Finnsjöns vattenverk har ett flertal 
förstärkningsarbeten utförts med tekniska anordningar 
i och kring vattenverket och Finnsjöns dämme. Under 
året har Svevia AB upphandlats som entreprenör till 
entreprenadarbeten med överföringsledningar,  
råvattenpumpstation med intagsledningar, hög- 
reservoar och vattenverket i Hindås.  

Arbetet med detaljplanen för det nya vattenverket i 
Hindås har i sitt slutskede gått ut på granskning vid 
årsskiftet 2018/2019. 

Måluppfyllelse 
Av verksamhetens nio mål bedöms sju mål vara upp-
fyllda. Ett mål är ej uppfyllt och ett bedöms vara del-
vis uppfyllt. VA har under året levererat dricksvatten 
i tillräcklig mängd och enligt Livsmedelsverkets krav. 
Spillvatten har omhändertagits enligt ställda miljö-
villkor. Målet att redundansen (reserven) för råvatten-
tillgången till 2025 ska vara 100 procent samt målet 
att 53 procent av de enskilda avloppen är anslutna till 
kommunala vattentjänster till år 2025 är långsiktiga 
och bedöms därför vara delvis uppfyllda.  

Ekonomi
DRIFTANALYS
Verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse om 
3,7 mkr. Kommunen har lägre kostnader för behand-
ling av spillvatten och lägre kapitalkostnader i och med 
tidsförskjutningar av planerade investeringar. Årets 

resultat balanserar mot och stärker verksamhetens 
resultatutjämningsfond som efter året uppgår till  
9,2 mkr.

INVESTERINGSANALYS
Vatten- och avloppsverksamhetens investeringsbudget 
är 135 mkr och årets utfall visar 42,4 mkr. De största 
avvikelserna beror på investeringar avseende över-
föringsledningen Hällingsjö-Rävlanda där 29 mkr 
föreslås budgeteras om. Projektet samfinansieras med 
trafik och kan eventuellt börja byggas under 2019. 
Investeringar i nytt vattenverk i Västra Nedsjön med 
tillhörande överföringsledningar har påbörjats.

Framtiden
Begränsningar av dricksvattentillgången och avled-
ning av spillvatten riskerar att hämma den fortsatta 
utvecklingen. Det är av stor vikt att överföringsled-
ningar mellan kommunens östra och västra delar 
kan byggas ut för att komplettera och säkra framtida 
vattenförsörjning. Arbetet med utbyggnaden av vat-
tenverket i Västra Nedsjön och överföringsledningar 
kommer att pågå under flera år framöver. n

Långvarigt bevattningsförbud 
Efter en varm och torr sommar med bevattningsförbud från juli till november blickar  
verksamheten framåt. Nio av sju uppsatta mål är uppfyllda och verksamheten redovisar en  
positiv budgetavvikelse om 3,7 mkr.  

Informationsmått 2018 2017 2016 2015

Antal årsarbetare 19 19 19 20

Rörlig avgift, kr/m³ 23,90 23,90 22,76 21,68

Försålt vatten, kr/m ³ 34 38 40 36

Kostnadstäckningsgrad, % 116 104 92 98

Drift 2018

Nettokostnader, mkr Budget Bokslut Avvikelse

VA -6,0 -9,7 3,7
Summa -6,0 -9,7 3,7

Investering 2018

Nettoutgifter, mkr Budget Bokslut Avvikelse

VA 135,1 42,4 92,7
Summa 135,1 42,4 92,7

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

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET –  VATTEN 

Page 55 of 345



47

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

Härryda kommun arbetar aktivt med exploatering av 
mark för bostäder och säkerställer tillgång till mark 
för infrastruktur och verksamhetsetableringar. I kom-
munens verksamhetsmål för god ekonomisk hushåll-
ning anges att bostadsbyggandet ska utformas så att 
en befolkningsökning om lägst 1,5 procent kan mötas 
med bostäder i alla upplåtelseformer.

Exploatering
Mark och bostad upprättar och reviderar, tillsammans 
med övriga verksamheter inom samhällsbyggnad,  
årligen kommunens bostadsförsörjningsprogram.  
I programmet redovisas olika exploateringsområden för 
bostäder, antal bostäder som, avser att byggstarta, tid 
för byggstart och typ av upplåtelseform. Projekten är 
samordnade utefter övriga förutsättningar som investe-
ringar för infrastruktur och upprättande av detaljplan. 
För varje exploateringsprojekt görs en bedömning av 
vilka förutsättningar som finns för att projektet ska 

kunna genomföras samt dess ekonomi. Inga exploate-
ringsprojekt startar om de inte bedöms genomförbara 
med en godtagbar ekonomi. Löpande inkomster, till 
exempel vid tomtförsäljning, och utgifter, till exempel 
för markarbete, gällande pågående exploateringspro-
jekt redovisas och bokförs på balansräkningen som en 
tillgång eller skuld. Först när projektet är färdigställt, 
bokförs vinsten eller förlusten i resultatet det året. 

De samlade utgifterna överstiger inkomsterna med 
102,9 mkr i bokslutet efter att två projekt slutredovisas 
med en samlad vinst på 17,5 mkr. De största projek-
ten med högsta bokförda värden är Landvetter södra 
och Landvetters backa. I takt med markförsäljning, 
anslutningsavgifter och gatukostnadsersättning betalas 
in minskar det bokförda värdet, vid slutredovisning 
förväntas inkomsterna överstiga utgifterna. n

Både bostäder och verksamheter i fokus

Bocköhalvön Detaljplanelägg-
ning och gatukostnadsutred-
ning pågår. 
Björkelidsvägen Detaljplan 
vann laga kraft sommaren 
2017. Byggnation av bostä-
der i flerbostadshus om 72 
lägenheter samt radhus om 9 
äganderätter beräknas bygg-
starta våren 2019. 
Enebacken Första etappen 
med 18 radhus och 46 lägenhe-
ter i flerbostadshus färdigställ-
des hösten 2016. Detaljplanear-
bete för etapp 2 pågår.  
Grönsångarvägen Slutre-
dovisas 2018. Byggnation 
av bostäder pågår. Området 
omfattar 38 nya småhustomter 
samt befintlig bebyggelse. 
Härryda kommun har sålt 15 
småhustomter våren 2017.  
Hindås skola Detaljplanelägg-
ning för skola samt 6 villatom-
ter pågår. 
Idrottsvägen Detaljplan är 
antagen men överklagad. 
Området beräknas innehålla 
ca 200 bostäder, förskola samt 
kommersiella lokaler. Prelimi-
när byggstart 2020. 
Kobacka Slutredovisas 2018. 
Kommunalt vatten och avlopp

samt standardhöjning av gata 
har färdigställts vintern 2018, 
ett fåtal nya småhustomter 
finns för nybyggnation. 
Landvetters backa I östra 
Backa är infrastruktur utbyggd 
och byggnation av bostäder 
pågår. Detaljplanen innehåller 
tomter för verksamheter, fler- 
bostadshus (ca 69 lgh) samt 
småhus (53 st) Detaljplan för Väs-
tra Backa har vunnit laga kraft, 
beräknad byggstart vintern 2021.
Landvetter centrum Detaljplan 
för kvarter 2 och 3 har vunnit 
laga kraft, byggstart bostäder 
preliminärt 2019. Detaljplanear-
bete för kvarter 4-6 pågår. 
Landvetter södra Särskilt ut-
vecklingsbolag för området är 
bildat under 2018. Fördjupad 
översiktsplan pågår.
Roskullen Hindås Detaljpla-
nen vann laga kraft under 
våren Under våren 2019 be-
räknas 24 trygghetslägenheter 
samt 12 bostadsrättslägen-
heter i flerbostadshus vara 
inflyttningsklara.
Stenbrottet 36 hyresrätter och 
82 bostadsrätter färdigställdes 
2018. Bygget av 10 radhus 
som ska vara inflyttningsklara 
2019, pågår.  

Solåsen Hindås Detaljpla-
neläggning pågår. I området 
planeras blandad bebyggelse 
med olika upplåtelseformer.  
Säteriet, särskilt boende. 
Detaljplaneläggning pågår för 
ca 55-70 platser i äldreboen-
de samt ca 50 tillkommande 
bostäder i flerbostadshus. Pre-
liminär byggstart för bostäder 
höst/vinter 2019.
Björröd, Alberts väg Exploa-
törsdriven detaljplan i Björröd 
i Landvetter. Detaljplanen 
innehåller cirka 250 bostäder 
i småhus och flerbostadshus. 
Enligt exploatörens tidsplan, 
antagen detaljplan 2020, däref-
ter byggstart gata och VA. 
Säteriet, (Förbo) Exploatörs-
driven detaljplan i Mölnlycke, 
Råda Säteri bostadsområde. 
Områdets planeras att förtätas 
med ca 300 bostäder. Enligt 
exploatörens tidsplan prelimi-
när inflytt bostäder 2022. 
Wendelstrand (Bråta) Explo-
atörsdriven detaljplan mellan 
Mölnlycke och Landvetter. I 
området planeras för cirka 
750 bostäder, verksamheter 
och kommunal service. Enligt 
exploatörens tidsplan inflytt 
bostäder 2022.

Aktuella exploateringsprojekt 
Under 2018 pågick 23 projekt varav två slutredovisas. 

Airport City Detaljplanearbete 
och utbyggnad av gata, vatten 
och avlopp i etapper. Härryda 
kommun äger cirka 220 000 
kvm byggbar mark i etapp 4.
Björkåsen Försäljning av indu-
strimark pågår, cirka 3 500 kvm 
finns tillgängligt. I första hand 
är området lämpligt för mindre 
etableringar.   
Björröd Försäljning av indu-
strimark pågår, totalt inom 
Björrödsområdet finns cirka 
130 000 kvm mark tillgängligt. 
Området lämpar sig för såväl 
större som mindre etableringar. 
Bårhults företagspark Ut-
byggnad gata och kommunalt 
vatten och avlopp färdigställt 
våren 2018. Cirka 140 000 kvm 
planlagd industrimark för verk-
samhetsetableringar, varav ca 
60 000 kvm är sålt. Markförsälj-
ning pågår.  
Hindås industriområde För-
säljning av industrimark pågår, 
cirka 20 000 kvm mark finns 
tillgängligt för försäljning. 
Mölnlyckemotet Detaljpla-
neläggning pågår. Området 
beräknas innehålla runt 30 000 
kvm industrimark.

INDUSTRIMARK MARK FÖR BOSTÄDER

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

EXPLOATERING AV MARK OCH BOSTÄDER

En sammanställning av samtliga projekt  
redovisas på sidan 68.
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Årets viktigaste händelser
Under året invigdes Pinntorpshallen för i huvudsak inne-
bandy och handboll.

Övergången till Windows 10 och Office 365 har påbör-
jats och kommer att slutföras under 2019. En effektivi-
sering av städservice har inletts och kommer att fortsätta 
under 2019. 

Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen visar generellt på ett gott resultat. Av 
sektorns 28 mål bedöms 22 vara uppfyllda, fem delvis 
uppfyllda och ett är inte uppfyllt. 

Sektorn har under året miljödiplomerats vilket medför en 
positiv påverkan inom flera områden. 

Kommunens förmåga att hantera olika typer av oönskade 
händelser i samverkan med andra aktörer har ökat under 
året. Erfarenheter från sommarens eldningsförbud, brist 
på vatten samt länstyrelens samverkansövningar har 
bidragit till detta.

IT-funktionen har tillsammans med enheten för digital 
utveckling utvecklat en ny plattform (Windows 10 och 
Office 365) för våra medarbetare. Den nya plattformen 
ersätter vdi-plattformen och innebär att våra medarbeta-
re får tillgång till program som underlättar samarbete.

Ekonomi
DRIFTANALYS
Sektorn redovisar en nettokostnad på 61,9 mkr vilket 
motsvarar en positiv budgetavvikelse med 5,2 mkr. Detta 
förklaras främst av marginalintäkter till följd av volymök-
ningar samt lägre materialkostnader för städservice där 
överskottet totalt uppgår till 2,4 mkr. Den positiva bud-
getavvikelsen inom måltidsservice på 1,2 mkr beror också 
i huvudsak på marginalintäkter till följd av volymökning-
ar, framför allt inom grundskola (fritids) och gymnasium. 

Underskottet inom ledning som uppgår till 0,6 mkr 

förklaras främst av konsultkostnader för en IT-utredning 
samt högre personalkostnader till följd av en ny tjänst 
som registrator.

Fastighet redovisar ett överskott på 1,8 mkr vilket till stor 
del är en följd av en förskjutning från driftredovisningen 
till investeringsredovisningen när det gäller utgifter för 
underhåll. Dessutom innebar det milda vädret under 
2018 lägre elkostnader då dessa budgeteras enligt ett så 
kallat ”normalår”. Under året har också en fastighet på 
Pulkavägen som tidigare använts som flyktingboende, 
skrivits ner till marknadsvärdet, vilket innebär en en-
gångskostnad på 2,4 mkr. 

Mark och anläggningar redovisar ett överskott på 0,9 
mkr där orsaken framför allt är att anslaget för kapital-
kostnader på 1,0 mkr för nybyggnad av gymnastik- och 
trampolinhall vid Djupedalsäng inte användes. Planen för 
denna hall har ändrats och den kommer istället att byggas 
i Mölnlycke företagspark. 

Ett underskott på 0,2 mkr redovisas för service. Det beror 
främst på den pågående ombyggnaden av kommunens rec- 
eption och kontakcenter som inneburit att den tidigare om- 
byggnaden som genomfördes år 2013 till största delen har 
utrangerats. Detta gav upphov till en engångskostnad år 2018.

Det mindre underskottet inom säkerhet är en följd av 
tillkommande kostnader för utökad bevakning i bland 

Under 2018 påbörjades effektiviseringar i flera av de verksamheter som ingår i sektorn. Målet är 
bibehållen kvalitet till en lägre kostnad vilket är en stor utmaning för framtiden. En ny sporthall 
invigdes under året och internt var fokus bland annat på ökad samverkan och nya arbetssätt.

Verksamhetsredovisning
TEKNIK  OCH FÖRVALTNINGSSTÖD

Uppdragsbeskrivning
Sektorn ska med sina specialkompetenser 
kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service 
till förvaltningen. I sektorns uppdrag ingår även att stödja 
föreningslivet och ansvara för kommunens kontaktcenter. 
Sektorn ska via säkerhetsfunktionen svara för att 
kommunen har en organisation som är utbildad och övad 
för att kunna förebygga och vid behov hantera olika typer 
av oönskade händelser som kommunen kan drabbas av.

t

God måluppfyllelse  
och en budget i balans
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annat Mölnlycke på grund av omfattande skadegörelse i 
början av året.

Sektorns redovisade nettokostnad är tio procent högre än 
föregående år. Detta beror bland annat på nedskrivningen 
av fastigheten på Pulkavägen och utrangeringen av den 
tidigare ombyggnaden av kommunens reception/entré 
som beskrivits ovan.  

INVESTERINGSANALYS
Sektorns investeringsutgifter uppgår till 119,6 mkr, vilket 
är 72,4 mkr lägre än budgeterat. För fastighet redovisas 
ett överskott på 60,3 mkr vilket bland annat beror på 
att Wallenstam Arena och Djupedals gymnastikhall blir 
försenade till följd av nya detaljplaner. Avvikelsen för hal-
larna uppgår till 27,9 mkr respektive 4,7 mkr. För Hedens 
förskola i Rävlanda redovisas ett överskott på 6,0 mkr 
till följd av ändrad storlek på byggnaden och fördelaktig 
upphandling. En gynnsam upphandling har genomförts 
även för Pinntorpshallen där ett överskott på 12,5 mkr 
redovisas, hälften av detta förklaras dock av tidsförskjut-
ningar jämfört med budget.

Det förekommer också underskott för ett antal investe-
ringsprojekt. Utgifterna för ombyggnad av Lunnaskolans 
kök och matsal blev 3,3 mkr högre än budgeterat till följd 

av dyrare upphandling samt att omfattande konstruk-
tionsförbättringar krävdes i samband med ombyggnatio-
nen. Näckrosvägens stödboende, före detta ”Stödboende 
Orrekullen” , översteg budget med 1,6 mkr på grund av 
dyr upphandling, solcellsanläggning och mer omfattande 
markarbeten. Även utgifterna för renovering av Hindås 
stationshus blev högre än budgeterat med 6,5 mkr till 
följd av mer omfattande renovering än planerat.

Överskottet inom IT på 1,1 mkr beror bland annat på att 
anslaget för uppgradering av växeln inte behövts användas 
under året. IT har också haft ett lägre investeringsbehov 
för övrigt då stora investeringar i till exempel ny IT-platt-
form gjordes föregående år.

För mark och anläggningar redovisas ett överskott på 
10,7 mkr vilket beror på tidsförskjutningar jämfört med 
budget. Exempelvis kommer byte av konstgräsmatta vid 
Mölnlycke idrottsplats att genomföras under våren 2019, 
till en beräknad kostnad av 6,9 mkr.

Framtiden
Under 2019 kommer kundbemötande och kostnadsef-
fektivitet att vara prioriterade områden för hela sektorn. 
Bland annat har Städservice ett effektiviseringsuppdrag 
och Måltidservice måste hitta lösningar för att möta 
ökade råvarupriser. Detta ska klaras av utan att kunden 
upplever en försämrad kvalitet i de tjänster som levereras. 

En annan utmaning är att hantera kundernas ökande 
behov av service inom bland annat IT utan att öka kost-
naden för de tjänster som funktionen levererar. n

Resultaträkning, mkr 2018 2017 2016

Avgifter och försäljningsintäkter 395,2 380,4 369,7

Bidrag 6,1 4,4 7,4

Summa intäkter 401,3 384,8 377,0

Personalkostnader 154,0 145,5 142,1

Köp av huvudverksamhet 0,5 3,3 5,1

Avskrivn/internränta 116,1 109,2 98,7

Övriga kostnader 192,6 183,0 176,1

Summa kostnader 463,2 441,0 422,0

Nettokostnader 61,9 56,2 45,0

Budgetavvikelse 5,2 6,6 4,1

Drift 2018

Nettokostnader, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 1,8 2,5 -0,6

Fastighet 3,0 1,2 1,8

IT 5,9 6,0 -0,1

Mark och anläggningar 37,3 36,4 0,9

Måltidsservice 5,9 4,8 1,2

Service 6,4 6,6 -0,2

Städservice 3,5 1,1 2,4

Säkerhet 3,3 3,4 -0,1

Summa 67,2 61,9 5,2

Investering 2018

Nettoutgifter, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 0,1 0,0 0,1

Fastighet 171,8 111,5 60,3

IT 4,3 3,2 1,1

Mark och anläggningar 14,5 3,9 10,7
Måltidsservice 0,5 0,4 0,1

Service 0,1 0,1 0,0

Städservice 0,7 0,5 0,1

Summa 192,0 119,6 72,4

Informationsmått 2018 2017 2016 2015

Antal årsarbetare 312 323 319 300

Förvaltad yta, m2 218 489 208 972 200 833 198 085

- varav hyrda lokaler 23 269 19 314 21 387 19 321

Area per kommuninv, m2 6 6 5 5

Bruttokostnad  
per kommuninv, kr 5 142 5 054 4 750 5 665

Städad area, m2 143 064 141 000 135 355 133 717

Verksamhetsredovisning
TEKNIK  OCH FÖRVALTNINGSSTÖD
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Verksamhetsredovisning
KOMMUNLEDNING OCH STÖDFUNKTIONER

Årets viktigaste händelser
Året har präglats av omställningsarbete och förbere-
delser inför den nya politiska organisationen och ny 
styrmodell. Viktiga fokusområden i det gemensamma 
utvecklingsarbetet är digitalisering, systematiskt kvali-
tetsarbete och att utveckla en serviceorganisation med 
myndighetsansvar. En digital agenda har fastställts 
där principen om digitalt först ger vägledning för hur 
kommunen ska utvecklas.

Näringslivsenheten har förstärkts vilket ger förbätt-
rade möjligheter att arbeta mot målet att ha landets 
bästa företagsklimat. 

Kommunikation är ett viktigt verktyg i så väl för-
ändringsprocesser som i att skapa tillit till kommu-
nens verksamheter. Under året har flera omfattande 

kommunikationsinsatser gjorts, bland annat under 
sommarens eldnings- och bevattningsförbud.

Service, kvalitet och kommunikation i fokus 
Kvalitet, service och bemötande är nyckelord för kommunens ledning och stödfunktioner i Härryda 
kommuns strävan att vara en serviceorganisation med myndighetsansvar. Under året resursförstärk-
tes också kommunens näringslivsenhet och kommunikationsenhet. Tillsammans med bland annat 
Agenda 2030 är de frågorna strategiska områden som är fortsatt prioriterade. 

2018 innebar också ett intensivt arbete kring de allmänna valen och förberedelser inför den nya  
politiska organisation som sjösätts 2019.

Uppdragsbeskrivning
Funktionerna tillhandahåller service till den 
politiska organisationen, till förvaltningen 
samt till företag och medborgare och övriga 
externa intressenter. Funktionerna består av 
kommunledning, utvecklingsfunktionen med bland 
annat kansli, kommunikation och näringsliv samt 
ekonomi, upphandling och personalfunktionen.
Funktionerna styrs av reglementen, lagar, avtal, 
policys och beslut från kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige.

t
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Verksamhetsredovisning
KOMMUNLEDNING OCH STÖDFUNKTIONER

Investering 2018

Nettoutgifter, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 3,3 0,0 4,3

Utvecklingsfunktionen 0,1 0,0 0,1

Ekonomi och upphandling 1,2 0,0 0,2

Summa 4,6 0,0 4,6

Resultaträkning, mkr 2018 2017 2016

Avgifter och försäljningsintäkter 2,5 6,3 4,4

Bidrag 1,9 0,6 0,0

Summa intäkter 4,4 6,9 4,4

Personalkostnader 52,5 48,9 46,4

Köp av huvudverksamhet 28,1 23,8 22,6

Avskrivn/internränta 0,1 0,2 0,3

Övriga kostnader 27,3 22,9 23,5

Summa kostnader 108,0 95,8 92,8

Nettokostnader 103,6 88,9 88,4

Budgetavvikelse -0,1 -3,1 -0,4

Informationsmått 2018 2017 2016 2015

Antal årsarbetare 81 68 67 65

Antal diarieförda ärenden 1 075 1 044 844 674

Utbetalda löner 54 174 52 320 51 589 49 979

Fakturor 64 829 63 878 59 993 57 948

Kundfakturor 108 051 129 685 101 351 103 187

Svenskt näringslivs 
ranking* 15 4 24 14

Drift 2018

Nettokostnader, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 33,7 34,4 -0,7

Utvecklingsfunktionen 27,1 29,1 -1,9

Ekonomi och upphandling 17,4 16,4 1,1

Personal 25,3 23,8 1,5
Summa 103,6 103,6 -0,1

En strategisk plan för hur kommunen ska arbeta med 
långsiktigt hållbar utveckling och de globala målen 
inom Agenda 2030 har utarbetats. 

Kommunens första upphandlingar av boenden  
inom vård och omsorg samt funktionshinder har 
genomförts.

Måluppfyllelse 
Nio av sektorns tio verksamhetsmål bedöms vara 
uppfyllda och ett mål ej uppfyllt. Målet att kommunen 
ska vara bland de tio främsta kommunerna i landet av-
seende mätning av lokalt företagsklimat uppfylls inte 
då Härryda kommun placerades på plats 15.

Ekonomi
DRIFTANALYS 

Sammantaget redovisas ett underskott på knappt 0,1 
mkr men det förekommer både positiva och negativa 
avvikelser inom de respektive funktionerna. 

Kommunledningen redovisar ett underskott på 0,7 mkr 
vilket beror på högre konsultkostnader för bland annat 
genomlysning av sektorn för samhällsbyggnad, kostna-
der för dataskyddsombud samt extra chefsmöten.

Utfallet för utvecklingsfunktionen blir ett underskott 
på 1,9 mkr vilket i huvudsak förklaras av beslutade 
men ej budgeterade tjänster, kommunsekreterare, 

kommunikatör samt platsutvecklare. Dessa tjänster 
är budgeterade från och med år 2019. Kostnader 
för införandet av ny dataskyddsförordning, gdpr 
samt valet har också inneburit högre kostnader än 
budgeterat.

Ekonomi och upphandling redovisar ett överskott på 
1,1 mkr som främst beror på lägre personalkostnader 
på grund av föräldraledigheter och tillfällig vakans av 
tjänsten som upphandlingsjurist. 

Personalfunktionen redovisar ett överskott på 1,5 mkr 
vilket beror på att anslaget för kompetensförsörjning 
inte använts fullt ut. 

INVESTERINGSANALYS

För investeringarna redovisas ett överskott på  
4,6 mkr. Detta förklaras främst av att större delen av 
anslaget för konstnärlig utsmyckning inte använts, 
vilket i sin tur är en följd av tidsförskjutningar för 
byggprojekt. E-handelsmodul samt E-arkiv är förse-
nade till nästa år vilket innebär ett överskott på  
1,3 mkr för år 2018.

Framtiden
Utvecklingsarbetet ska fortsätta för att erbjuda ett 
så effektivt och ändamålsenligt stöd som möjligt 
till kommunens kärnverksamheter. Kvalitet, service 
och bemötande är viktiga delar liksom att gå mot 
digitalisering och förenkling av interna processer. 
Kommunikation, näringsliv och Agenda 2030 är 
strategiska områden som är fortsatt prioriterade. n

* Rankning av lokalt företagsklimat i landets 290 kommuner
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                                Agenda 2030
Fullmäktige beslutade inför 2018 att kommunen ska arbeta aktivt med FN:s globala mål  

för hållbar utveckling, Agenda 2030. Kommunen gör redan i dag mycket som bidrar till hållbarhet och 
som stödjer genomförandet av Agenda 2030, såväl i det dagliga arbetet som i långsiktig planering och 

utveckling. Här beskrivs några av de områden som kommunen särskilt arbetat med under året.

Verksamhetsredovisning
AGENDA 2030 ,  FOLKHÄLSA OCH MIL JÖ

God hälsa i kommunen  
– men tecken på att den  
psykiska ohälsan ökar

Härryda är en kommun med invånare som har 
generellt sett god hälsa. Enkätundersökningar bland 
unga visar att andelen som anger att de mår ganska 
eller mycket bra har ökat sedan 2013. Det finns dock 
skillnader mellan geografiska områden och mellan 
olika grupper. 

Som i många andra kommuner i landet finns tecken på 
att den psykiska ohälsan ökar även i Härryda kom-
mun. Därför lägger kommunen stort fokus på insatser 
för att öka det psykiska välbefinnandet, framförallt 
bland barn och unga. En lokal handlingsplan för psy-
kisk hälsa har arbetats fram. Kommunen arbetar aktivt 
för att förebygga självmord (suicid) och uppmärksam-
made i september den internationella suicidpreventiva 
dagen med utbildning för personal och förtroendeval-
da i kommunen samt med välbesökta föreläsningar för 
allmänheten. För att öka kunskapen om psykisk ohälsa 
har utbildningar också genomförts för personal och 
för elever i årskurs 8.

För att motverka att unga 
har tillgång till tobak 
och alkohol arbetar 
kommunen med till-
gänglighetsbegränsning, 
opinionsbildning och 
föräldrastöd. Andelen 
elever i årskurs 2 på 
gymnasiet som uppger 
att de dricker alkohol är 
oförändrad sedan 2013. 
Andelen rökare  
i samma målgrupp har  
minskat från 15 till 11 procent  
där flickorna står för minskningen. 
Andelen elever i årskurs 2 på gymnasiet 
som uppgivit att de använt narkotika har dock ökat från 
10 till 14 procent från 2013 till 2017. 

Det har genomförts flera insatser för att öka fysisk 
aktivitet genom exempelvis cykelutmaningar, arbete 
med friluftsplan och stöd till föreningslivet. Cyklandet 
vid kommunens mätpunkter ökade med 25 procent 
under 2018. 

t

Det fi nns en orsak till att det är olagligt att köpa ut alkohol till minderåriga. Före 25 års ålder är hjärnan inte fullt 

utvecklad och påverkas lättare av alkohol. Dessutom är de fl esta ungdomar mer riskbenägna, nyfi kna och har ett annat 

konsekvenstänk. Dessa egenskaper förstärks med alkohol och risken för olyckor ökar då hjärnan är påverkad. Även bråk 

och misshandel hör ofta ihop med alkohol. Den som misshandlar kan gå för långt och den som blir misshandlad får 

svårare att försvara sig om hen är påverkad. 

Vi som har bestämt oss för att inte köpa alkohol till personer under 20 år:Philip Bringestedt – Pixbo Wallenstam Frida Ahlstrand – Pixbo WallenstamIsabella Josefsson – Pixbo gymnastikförening
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Kanske litar du på den som ber dig att köpa ut alkohol, 
men litar du på hens omgivning? 

ATT  SÄGA  NE J - T I P S :

Inför Valborg drog Härryda  
kommuns egen antilangnings- 

kampanj igång. 

Under eventet ”Vi möts i Mölnlycke” 
i augusti kunde besökarna testa en 

självkörande buss.

Page 61 of 345



53

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

Verksamhetsredovisning
AGENDA 2030 ,  FOLKHÄLSA OCH MIL JÖ

Vattenbrist  
efter torr sommar

Vattenbrist präglade 2018. Ur ett globalt perspektiv 
har Härryda god vattenkvalitet och sanitet i hela kom-
munen även om sommarens vattenbrist testade vår 
robusthet. Ett skärpt bevattningsförbud fanns kvar till 
november. En av kommunens dricksvattentäkter Finn-
sjön hade under sommaren extremt låga vattennivåer 
och vatten fick köpas från Mölndal och Partille för att 
säkra vattenförsörjningen.

Stöd för smart  
energianvändning 

Härryda energi AB har haft få elavbrott, med endast 
26 minuter avbrott per kund under året. Kommunens 
största tätorter har biobränslebaserad fjärrvärme. 
Under året försvann krav på bygglov för solceller som 
förenklar för invånaren att göra egen el. Solcellskarta 
för kommunen finns på kommunens och Härryda 
Energis respektive hemsida. Kommunen har en 
heltidsanställd energi- och klimatrådgivare som har 
haft 112 kontakter, där de vanligaste ärendena handlat 
om värmesystem och solceller. Kommunen har under 
året genomfört energigenomgångar hos 16 företag och 
ordnat att 46 hushåll fått låna elcyklar i tre veckor.

Rätten att vara den du är  
– centralt tema för god hälsa  
på lika villkor 

Kommunens folkhälsomål ”Alla Härrydabor har för-
utsättningar för en god hälsa på lika villkor” verkar för 
att alla människor oavsett ålder, kön, sexuell läggning, 
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion 
eller ekonomisk eller annan ställning blir inkluderade 
i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Utifrån 
temat rätten att vara den du är genomfördes utbild-
ningar, föreläsningar och öppna arrangemang med 
fokus på hbtq-frågor i samband Europride-festivalen 
under sommaren. 

För att öka tillgängligheten för personer med funk-
tionsnedsättningar pågår arbete för att undanröja 
hinder som enkelt kan avhjälpas. 

Stadsutveckling  
med hållbarhet 

Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan och har bland annat inhämtat underlag 
från kommundelsdialoger. En friluftsplan har beslutats 
av fullmäktige och kommer bli ett bra underlag vid 
framtida fysisk planering. 

En stadsbyggnadsstudie har genomförts för Möln-
lycke, där har det utretts hur man bäst skapar en 
attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur.  
En del i detta arbete har varit att genomföra en av 
Sveriges första ekosystemtjänstanalyser som identi- 
fierar skyddsvärda element och utvecklingsområden 
sett ur miljö, produktionsförmåga, resiliens, hälsa  
och välbefinnande. 

Under 2018 genomfördes ett pilotprojekt med 
självkörande fordon där en självkörande buss testades 
under eventet ”Vi möts i Mölnlycke”. 

Arbetet med utvecklingen av Landvetter Södra har 
gått vidare i form av en fördjupning av översikts- 
planen och det fortsatta arbetet utgår från nyckel- 
orden mänsklig, modern, internationell och innova-
tiv. Kommunen arbetar aktivt för att skapa attraktiva 
stationssamhällen och för att skapa förutsättningar för 
Götalandsbanan via Landvetter flygplats. De västra 
delarna av kommunen har god kollektivtrafik medan 
det finns utrymme för utveckling i kommunens  
östra delar.

Cirkulärt flöde  
i avfallshanteringen 

Kommunens insamlade hushållsavfall minskade 
något till 169 kg per invånare. I den nya avfallsplanen 
kommer stor vikt att läggas på att förebygga avfall. 
Sopbilarna kör på förnybart bränsle och matavfallet 
blir både jord och biogas. 

Det finns goda möjligheter att lämna in förpackningar 
och farligt avfall i kommunen. Återvinningscentralerna 
Bråta och Råssa har börjat med klädinsamling. Farligt 
avfall-bilen som besöker bostadsområdena tre gånger 
per år har kompletterats av en secondhand-bil där 
begagnade saker kan lämnas in. De insamlade prylarna 

t
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Verksamhetsredovisning
AGENDA 2030 ,  FOLKHÄLSA OCH MIL JÖ

lämnas till Rescue Mission, som i sin tur 
säljer secondhand-prylar i butik i Möln-
lycke. Vinsten skänks till välgörenhet.

Rekordmånga elever i grundskolorna deltog i Vi- 
håller-rent-utmaningen, som innebär att elever plockar 
skräp i närområdet för att bidra till en ökad medvetenhet 
och förändrat beteende. 

Kommunen ställer miljökrav vid upphandlingar och 
inköp. Under året har en strategi för giftfri kommun 
beslutats och en hållbarhetsrevison gjorts kring  
upphandling. 

Klimatsmart mat  
och minskat svinn 

Kommunen är bra på klimatsmart mat. Måltidsverk-
samheten har tagit emot utmärkelser för sitt arbete med 
minskat matsvinn och att rädda livsmedel som grossis-
terna annars hade kastat. Matsvinnet har minskat med  
38 procent på fem år, och med tre kilo per måltidsgäst 
mellan 2017 och 2018. Klimatsmart mat med mycket 
bönor och linser samt grönsaker efter säsong, i kombi-
nation med en ökande andel ekologiska livsmedel, nu 32 
procent, bidrar ytterligare till minskad miljöbelastning. 

Projektet ”På egna ben”, slog rekord med över 500 
deltagande elever från 20 olika klasser där man satte 
fokus på att klimatnyttan av att gå, cykla eller åka 
kollektivt till och från skolan.

Över hälften av förvaltningens fordon är gas-, el- och 
elhybrider, och körda mil i tjänsten har minskat. 

Kommunen bidrar i satsningen «Klimat 2030 – Västra 
Götaland ställer om», som är en kraftsamling som drivs 
av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, i samverkan med många andra aktörer.

Hotade arter värnas  
i fysisk planering 

Bävern har efter nationell utrotning åter etablerat sig i 
Mölndalsån nära Härryda. En hasselmusinventering har 
genomförts, samt ett arbete för att åskådliggöra hotade 
arter i kommunen i det geografiska informationssystemet. 
Denna information används som underlag för beslut 
gällande fysisk planering. Kommunen har kompletterat 
informationen på webbplatsen för att förhindra spridning 
av främmande, invasiva och spridningsbenägna arter som 
hotar den biologiska mångfalden. 

Internationella projekt och  
partnerskap med Homa Bay i Kenya 

Härryda kommun har under året varit delaktiga i ett 
20-tal eu-finansierade projekt. 

Kommunen har flera internationella samarbeten, 
bland annat ett projekt och partnerskap med Homa 
Bay i Kenya. Projektet har gett båda kommunerna 
nya perspektiv och lärdomar, framförallt kring barns 
och ungdomars delaktighet och inflytande i samhället. 
Avsikten är att fortsätta partnerskapet och utveckla det 
påbörjade projektet. n

Fortsättning från föregående sida

Bävern har efter nationell utrotning  
åter etablerat sig i Mölndalsån nära Härryda.
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Kvalitetssäkring och fortsatt utbyggnad  
Under året har utbyggnaden av elnätet i Landvetter Airport city samt i kommunens industriområden 
fortsatt, med målet att kunna ansluta nya kunder. Antalet elhandelskunder har ökat stadigt under  
året och är nu 4 620 stycken. Härryda Energi AB har under 2018 genomfört de åtgärder som var 
planerade och det ekonomiska resultatet blev något bättre än beräknat. 

Verksamhetsredovisning
DOTTERBOLAG –  HÄRRYDA ENERGI  AB

Årets viktigaste händelser
Under året har vädersäkrings- och kvalitetsprojekt genom- 
förts i Helgered och Sanserhult, där en ny elkabel har 
borrats under riksväg 40 för att öka leveranssäkerheten 
och möjliggöra matning från flera håll. Utrustning för 
fjärrstyrning och feldetektering har installerats i flera 
nätstationer för att minska avbrottstider. Vi har fortsatt 
utbyggnaden av elnätet i Landvetter Airport city samt i 
kommunens industriområden för att kunna ansluta nya 
kunder. Antalet elhandelskunder har ökat stadigt under 
året till 4 620 stycken.

En mindre organisationsförändring har också genom-
förts och två nya chefer har anställts till ledningsgrup-
pen. Elöverföringsavgifterna höjdes med fem procent 
2018 och två procent 2019 för att kunna fortsätta 
förbättra och utveckla eldistributionsnätet.

Måluppfyllelse 
Härryda Energi har genomfört de åtgärder som planera-
des i budgeten.

Ekonomi 
Resultatet före bokslutsdispositioner uppgår till 24,3 
mkr, vilket är 4,5 mkr bättre än budget. Den positiva 
avvikelsen jämfört med budget beror på högre omsätt-
ning, mindre nätförluster samt lägre avskrivnings- och 
räntekostnader än budgeterat. 

Investeringarna blev 35,2 mkr, vilket är 1,9 mkr högre 
än budget. Anledningen är svårare markförhållanden än 
projekterat samt ett betydligt större antal nyanslutningar 
än budgeterat.  Elhandelns omsättning är 1,7 mkr.

Framtiden 
Under 2019 kommer vädersäkring och kvalitetspro-
jekt genomföras i Hyltan och Näset. Vidare fortsätter 
utbyggnad av elnätet för att ansluta nya kunder i bland 
annat Mölnlycke fabriker och Landvetter centrum. Pro-
jektering av fortsatta 40kV linjer i Landvetter och Möln-
lycke pågår och planerar att genomföras mellan  2020 
och 2023. Dessa linjer är nödvändiga för att möjliggöra 
den fortsatta expansionen i kommunen. Elmätarna 
kommer till följd av nya lagkrav att bytas ut hos samtliga 
hushållskunder under 2019–2020. n

Uppdragsbeskrivning
HEAB är ett helägt bolag som har till uppgift 
att distribuera ledningsbunden energi inom 
kommunens område. Uppdraget tillåter även att 
tillhandahålla elförsäljning, vilket sker i dotterbolaget 
i Härryda Energi Elhandel AB.

Siffror i sammandrag, mkr 2018 2017

Summa intäkter 125,2 115,9

Summa kostnader 97,9 92,6

Resultat före bokslutsdispositioner 24,3 20,2

Balansomslutning 484 441
Soliditet, procent 30 29

Ägarandel, procent 100 100

Antal årsarbetare 32 34
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Årets viktigaste händelser
I juni invigdes Förbos aktivitetspark, Sagoparken, 
på bostadsområdet Säteriet i Mölnlycke. Det är en 
mötesplats, dit alla är välkomna, som har utvecklats 
i nära dialog med skola, förskola, föreningar och 
boende i området. 

På Säteriet fortsätter underhåll med stambyten 
och byggnationen av 51 hyreslägenheter startade i 
kvarteret Tallspinnaren med inflyttning 2020. 

Projektering pågår för ca 110 lägenheter i Landvetter 
centrum, bostadskvarteret Landevi gårdar. 

2018 gjordes en års- och hållbarhetsredovisning. 
Områden där företaget har stor påverkan på sociala, 
ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsaspekter  
har kartlagts. 

Förbo har förändrat organisationen vilket innebär att 
mindre team slås ihop i syfte att minska sårbarheten. 
Samtidigt har organisationen förstärkts så att det finns 
områdeschef och uthyrare på plats i varje kommun. 
Ett syfte är att kunna möta hyresgästerna på ett  
bättre sätt. 

Måluppfyllelse
Resultatet för serviceindex i kundmätningen gick 
ner något från 81,5 till 79. Åtgärder där kunder varit 
mindre nöjda har vidtagits och följs upp kontinuerligt. 
Flera andra mätetal visar att hyresgästerna på många 
håll är fortsatt nöjda med både sin lägenhet och sitt 
område. Resultatet i ägarmätningen visar ett stabilt 
högt värde och en tydlig önskan om att Förbo  
bygger fler bostäder. 

Ekonomi
Resultat efter finansiella poster uppgick till 88 mkr.  
Hyresförhandlingen innebar en höjning med 

0,7 procent från 1 januari. Hyresnivån för 
bostadslägenheter uppgick i genomsnitt till 1 105 
kronor per kvm. Av låneportföljen har 57 procent 
en räntebindning på kortare tid än ett år. Likvida 
medel och outnyttjade checkkrediter uppgick vid 
periodens slut till 103 mkr. Under perioden har 
fastighetsunderhåll motsvarande 125 mkr utförts och  
83 mkr har investerats i nyproduktion.

Framtiden
Tempot på såväl nyproduktion som underhåll är 
fortsatt högt. Efterfrågan på bostäder i regionen 
är mycket stor och Förbo vill bidra med minst 100 
nya bostäder per år. Med den nya organisationen 
är bostadsbolaget väl rustade för framtiden. Förbos 
hållbarhetsarbete fortsätter vara en viktig del inom 
nyproduktion, renovering och förvaltning. n

Aktivitetspark i Mölnlycke 
 

Förbo håller ett fortsatt högt tempo, både vad det gäller 
nyproduktion och underhåll. Året avslutades med byggstart 
för 51 lägenheter i bostadsområdet Säteriet, som även fått 
en aktivitetspark dit alla är välkomna. 

Verksamhetsredovisning
DOTTERBOLAG –  FÖRBO AB

Uppdragsbeskrivning
Förbo ägs av Härryda (42,0 %), Mölndals (27,6 %),  
Lerums (21,4 %) och Kungälvs kommuner (9,0 %).  
Bolaget ska främja ägarkommunernas bostadsför-
sörjning. Verksamheten ska bedrivas affärsmässigt och 
med möjlighet till boendeinflytande, förenat med ett 
etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. I stort 
sett hela beståndet är bostäder och specialbostäder.

Förbo AB, mkr 2018 2017

Intäkter, mkr 485,7 471,3

Kostnader, mkr -398,1 -386,6

Resultat före bokslutsdisp, mkr 87,8 84,9

Tillgångarnas värde 2 826,2 2 688,6

Soliditet, procent 36 34

Ägarandel, procent 42 42

Antal årsarbetare  63 63
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Årets viktigaste händelser
Bolaget startade under våren sin verksamhet och i 
juni tillträdde vd. Under andra halvåret har fokus 
varit att utveckla och ta fram en affärsmodell för den 
fysiska utvecklingen och bygga upp själva bolaget 
samt möta intressenter. Arbete med gränsdragning i 
projektet mellan bolag och samhällsbyggnadssektorn 
har påbörjats. En fördjupning av översiktsplanen 
(föp) har intensifierats. Under 2018 har bolaget 
varit representerat vid ett antal konferenser och 
mötesplatser såsom Almedalen, Mipim, och Nordic 
Property Expo för strategisk marknadsföring. 
I december hölls en inledande workshop med 
intressenter som samlade över 100 personer.

Måluppfyllelse
Bolaget arbetar långsiktigt för att uppfylla de politiskt 
uppsatta inriktningsmål som syftar till att skapa ett 
attraktivt område att leva, verka och bo i. 

Ekonomi
DRIFTANALYS
Resultatet för året landar på minus 1,3 mkr, detta på 
en verksamhet som varit i gång sedan juni månad. 
Resultatet består främst av kostnader för inhyrd 
personal för bolagsledning och administration totalt 
knappt 0,8 mkr. Övriga kostnader för marknadsföring 
och kommunikation samt personalrekrytering  
totalt 0,3 mkr

Framtiden
Bolaget har för avsikt att parallellt med pågående 
föp utveckla affärsmodellen för exploatering vid 
utbyggnad av en första etapp. Verksamhetsplan utifrån 
strategiarbete med styrelsen pågår. Fokus kommande 
år är konsortiebildande etapp ett, strategisk 
kommunikation och färdigställande av föp. n

Uppdragsbeskrivning
Bolagets övergripande syfte är att skapa nytta för 
Härryda kommun och dess invånare. För Bolaget 
innebär det specifikt att planera och förverkliga en ny 
hållbar stad inom kommunen, kallad Landvetter Södra. 
Att etablera Landvetter Södra är av central betydelse 
för kommunens långsiktiga utveckling. Idén om 
Landvetter Södra bygger på insikten om att det nu 
finns en unik möjlighet att utveckla kommunen genom 
att bygga en hållbar stad från grunden, med plats för 
åtminstone 25 000 invånare. 

Landvetter Södra utveckling AB, mkr 2018 2017

Summa intäkter 0,0 - 

Summa kostnader -1,3 - 

Resultat före bokslutsdispositioner -1,3 - 

Balansomslutning 1,8 - 

Soliditet, procent 49% - 

Ägarandel, procent 100 -

Antal årsarbetare 0*

Verksamhetsredovisning
DOTTERBOLAG – LANDVETTER SÖDRA UTV AB

Bolag och ledning på plats 
Landvetter Södra ska bli en hållbar stad för åtminstone 25 000 invånare, med blandad bebyggelse i 
form av bostäder, handel, service, arbetsplatser, fritidsområden och med innovativa lösningar inom 
både tekniska och sociala områden. Läget är strategiskt med närhet till Landvetter flygplats och mellan 
regionens största städer Göteborg och Borås. 2018 startade bolaget Landvetter Södra utveckling AB 
och nu byggs verksamheten stegvis upp.

*vd är inhyrd från Härryda kommun.

VD-bild fr Näringslivet?
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KOMMUNEN
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits 
upp till anskaffningsvärdet reducerad med avskriv-
ningar. För att aktiveras som investering måste 
anläggningstillgången ha en livslängd på minst tre år 
och anskaffningsvärde över 20 tkr. Avskrivningar och 
internränta bokförs den månad investeringen aktive-
ras. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. Linjär avskrivning tillämpas i en-
lighet med den beräknade ekonomiska livslängd som 
anges i tabellen nedan. Inköp av datorer redovisas som 
korttidsinventarier och kostnadsförs direkt i samband 
med anskaffningen.

Komponentindelning tillämpas från och med 2016 
på kommunens fastigheter som är anskaffade från 
och med 2005. Andel fastigheter som hanteras med 
komponentavskrivning uppgår till 68 procent av totalt 
bokfört värde om 1,5 miljarder kronor för kommu-
nens fastigheter. Under året har mark och anläggning 
överförts till komponenthantering, vilket medför mar-
ginella ekonomiska effekter. Ett arbete har gjorts med 
att införa komponentavskrivning avseende gator och 
vägar från och med 2019. Kommunen avviker därmed 
från rkr nr 11.4 då komponenthantering inte tillämpas 
fullt ut. Under året har nya större investeringar inom 
gata och väg samt mark och anläggning lagts som 
pågående i anläggningsreskontran. Tidigare har dessa 

aktiverats löpande. Det innebär lägre kapitaltjänst-
kostnader om uppskattningsvis 0,8 mkr.

Exploateringstillgångar 
Byggklar mark klassificeras som omsättningstillgång 
och i värdet ingår såväl inköp samt övriga tidigare 
nedlagda utgifter. Ränta påförs årligen exploaterings-
verksamheten. Först när exploateringsprojekten slutre-
dovisas redovisas kostnader och intäkter på resultaträk-
ningen, vilket avviker från rkr 18.1 och 11.4 samt rks:s 
vägledning för markexploatering. Ekonomisk effekt är 
att vinst eller förlust för ett område/projekt inte bok-
förs löpande efterhand som tomter säljs utan först när 
hela området är klart. Det innebär större resultat- 
svängningar enstaka år, vilket även påverkar  
balansräkningen. Förvaltningen har för avsikt att se över 
och utveckla exploateringsprocessen. 2018 slutredovi-
sades 17,5 mkr avseende två exploateringsprojekt. 

Redovisning av skatteintäkter,  
utjämning och generellt bidrag 
Redovisning och periodisering av skatteintäkter sker i 
enlighet med rkr nr 4.2. Det innebär att årets bok-
slut innehåller definitiv slutavräkning för 2017 och 
en preliminär slutavräkning för 2018 enligt prognos 
från Sveriges kommuner och landsting, skl. Den 
kommunala fastighetsavgiften periodiseras till det år 
intäkten hänför sig. Statsbidrag avseende mottagning 
av flyktingar är 2018 bokfört med 7 mkr.

Övriga intäkter 
Anslutningsavgifter har intäktsförts i samma takt som 
avskrivningar görs på de investeringar som anslut-
ningsavgifterna bidragit till att finansiera. Nästkom-
mande års periodiserade anslutningsavgifter bokförs 
som en kortfristig skuld, resterande års skuld klassi-
ficeras som en långfristig skuld. Från och med 2014 
hanteras investerings- och gatukostnadsersättning 
enligt rekommendation rkr nr 18.1. Härryda kommun 
har ingått exploateringsavtal med Wallenstam ab och 
ett första exploateringsbidrag om 30,2 mkr betaldes 
ut till kommunen efter att detaljplanen vunnit laga 
kraft. Sammanlagt uppgår bidraget till 82,3 mkr. Det 
förekommer en gränsdragningsproblematik för hur bi-
draget ska bokföras. Bidraget på 30,2 mkr har bokförts 
i årets resultaträkning. Övriga avgifter och driftbidrag 
periodiseras på aktuell period.

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

Avskrivningstider  

Mark, kulturbyggnader 0 år

Verksamhets- och publika fastigheter 5–33 år

Affärsfastigheter 20–50 år

Övriga fastigheter 20–33 år

Verksamhetsfastigheter med komponentindelning 15-60 år  

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

Bilar och övriga transportmedel 5–10 år

Immateriella anläggningar 5 år

Konstnärlig utsmyckning 0 år

Räkenskaper
UPPLYSNING OM REDOVISNINGSPRINCIPER

t
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Pensioner 
Härryda kommun redovisar pensionsskulden enligt 
fullfonderingsmodellen, vilket strider mot gällan-
de lagstiftning. Pensionsskulden ska enligt gällande 
lagstiftning redovisas enligt blandmodellen. Riksdagen 
har beslutat om en ny kommunal bokförings- och 
redovisningslag utifrån förslagen i utredningen ”En 
ändamålsenlig kommunal redovisning” (sou 2016:24). 
Den nya lagen innehåller inget förslag om fullfonde-
ring av pensioner. Fullfonderingsmodellen innebär att 
pensionsåtagandet redovisas i balansräkningen som 
en avsättning samt att hela den årliga förändringen 
bokförs som kostnad. Löneskatten ingår i pensions-
skulden. Kommunen använder beräkningsmodellen 
rips07. Ränta och basbeloppsuppräkning redovisas som 
finansiell kostnad. Pensionsskuld avseende avgiftsbe-
stämd ålderspension, som kommer att betalas ut i mars 
2019 har bokförts som en kortfristig skuld i 2018 års 
bokslut. Visstidspensioner beräknas utifrån tecknade 
pensionsavtal. För aktiverade pensionsavtal ingår ränta 
och basbeloppsuppräkning enligt beräkningar från kpa. 
Tecknade avtal enligt Alternativ kap-kl och löneväxling 
till pension redovisas som pensionsförsäkringsavgifter 
för enskilda arbetstagare. Kommunens pensionsskuld 
inkluderar även förtroendevalda som inte ingår i den 
ordinarie pensionsskuldsberäkningen. Ingen del av 
pensionsavsättningen har försäkrats bort. 

Öppet för externa transaktioner 
Kommunens redovisning har varit öppen för exter¬na 
transaktioner till den 9 januari 2019. Därefter har 
kostnader och intäkter överstigande 50 tkr hänförts 
till redovisningsåret. Det förekommer inga väsentliga 
händelser efter räkenskapsperiodens utgång. 

Särredovisning av va-verksamheten 
Lag om vattentjänster (sfs 2006:412) ställer krav på 
att vattenverksamheten särredovisas och att särskild 
balans och resultaträkning upprättas. En redovisning 
görs på sidan 68. 

Leasing 
Leasingavtal skall enligt rekommendation nr 13.2. 
klassificeras och redovisas som operationellt och 
finansiellt avtal, varav finansiell leasing redovisas som 
en tillgång i balansräkningen. Kommunens har inga 
större leasingavtal och de som finns klassificeras som 
operationella.

Redovisning av lånekostnader 
Härryda kommun tillämpar huvudmetoden i enlighet 
med rkr:s rekommendation nr 15.1. 

Inga jämförelsestörande poster 2018 
Under 2015 återbetalades 13 mkr från afa försäkring 
som avser premier för 2004. I 2013 års bokslut ingår 
två jämförelsestörande poster. AFA försäkring återbe-
talade premier om 27,9 mkr för avtalsgruppsförsäk-
ring samt avgiftsbefrielseförsäkring även för åren 2005 
och 2006. Ytterligare en jämförelsestörande post om 
sammanlagt 64,1 mkr till följd av sänkt diskonterings-
ränta för kommunens pensionsförpliktelser ingår det 
året. I bokslut för 2012 förekom det en jämförelsestö-
rande post på 30,2 mkr, återbetalning av afa-premier 
2007 och 2008. I kommunens bokslut 2011 ingår en 
jämfö¬relsestörande post om 55 mkr till följd av sänkt 
diskonteringsränta för kommunens pensionsförplik-
telser. Posterna bokförs i linje med rkr nr 18 och 
redovisas i resultaträkningen. Enligt rådets yttrande 
klassificeras posten som en jämförelsestörande post 
enligt rkr nr 3.1 

Effekter av ändrade uppskattningar 
Det förekommer inga effekter på den aktuella rap-
portperioden av ändrade uppskattningar och bedöm-
ningar som har redovisats under tidigare räkenskapsår. 

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 
I den kommunala koncernen ingår bolag där kom-
munen har en ägarandel på minst 20 procent. Enligt 
rkr nr 8.2 har kommunen skyldigheten att upprätta 
sammanställd redovisning om kommunens andel av 
de kommunala koncernföretagens omsättning är fem 
procent eller mer av kommunens skatteintäkter och 
generella statsbidrag, eller om kommunens andel av 
de kommunala koncernföretagens balansomslutning 
uppgår till fem procent eller mer av kommunens 
balansomslutning. Då inga av villkoren är uppfyllda 
inkluderar Härryda kommun inte några ytterligare 
bolag än Förbo ab och Härryda Energi ab och från 
och med 2018 även Landvetter Södra Utveckling ab i 
den sammanställda redovisningen. Landvetter Södra 
Utveckling ab bildades 2018 med övergripande syfte 
är att skapa nytta för Härryda kommun och dess in-
vånare, att planera och förverkliga en ny hållbar stad, 
Landvetter Södra. Den sammanställda redovisningen 
för kommunkoncernen har upprättats enligt förvärvs-
metoden med proportionell konsolidering. Härryda 
kommuns bokförda värden på aktier i dotterbolagen 
har eliminerats mot dotterbolagens egna kapital. En-
dast Härryda kommuns ägda andel av dotterbolagens 
intäkts- och kostnadsposter respektive tillgångs- och 
skuldposter ingår i sammanställningen. Interna trans-
aktioner av väsentlig betydelse har eliminerats. n
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RESULTATRÄKNING miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2018 2017 2018 2017

Verksamhetens intäkter 1 616,8 608,3 922,2 900,5

Verksamhetens kostnader 2 -2 541,9 -2 431,5 -2 721,2 -2 604,7

Avskrivningar 3 -128,8 -118,6 -180,3 -167,7

Verksamhetens nettokostnader -2 053,9 -1 941,8 -1 979,3 -1 871,9

Skatteintäkter 4 1 942,4 1 890,3 1 942,4 1 890,3

Generella statsbidrag och utjämning 5 161,6 165,7 161,6 165,7

Verksamhetens resultat 50,1 114,3 124,7 184,1

Finansiella intäkter 6 5,3 3,5 5,0 3,4

Finansiella kostnader 6 -24,4 -24,3 -38,8 -38,1

Resultat efter finansiella poster 31,0 93,5 90,9 149,4

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 -22,7 -18,5

Skatt 0,0 0,0 -2,0 -11,1

Årets resultat 7 31,0 93,5 66,3 119,9

Budget 37,1 38,5

KASSAFLÖDESRAPPORT miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2018 2017 2018 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 14 31,0 93,5 66,3 119,9

Justering för av- och nedskrivningar 3 128,8 118,6 180,3 167,7

Justering för överavskrivning 14 0,0 0,0 19,8 14,5

Justering för gjorda avsättningar 15,16 13,5 9,7 20,1 24,6

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 8 -1,3 0,0 -4,3 -1,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 172,0 221,8 282,2 325,7

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 4,6 39,2 -3,2 29,1

Ökning/minskning tomtmark till försäljning -71,4 -5,1 -71,4 -5,1

Ökning/minskning kortfristiga skulder 18 26,6 13,4 28,4 1,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 131,8 269,2 236,0 351,0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

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

Investering i materiella anläggningstillgångar 9 -220,6 -316,3 -343,6 -521,5

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 9 0,5 0,2 0,5 0,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9 87,0 13,1 88,3 14,5

Försäljning/investering av finansiella anläggningstillgångar 11 -0,9 0,0 -0,3 -0,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -134,1 -303,1 -255,1 -507,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 17 108,8 100,1 130,3 262,1

Amortering av skuld 17 -4,1 -3,3 -4,1 -43,3

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

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 104,4 96,9 125,9 218,8

Årets kassaflöde 102,1 63,0 106,8 62,7

Likvida medel vid årets början 73,8 10,9 75,2 12,6

Likvida medel vid årets slut 176,0 73,8 181,9 75,2
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BALANSRÄKNING miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2018 2017 2018 2017

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 0,1 0,1 0,1 0,1

Materiella anläggningstillgångar

      Mark, byggnader, tekniska anläggningar 10 2 335,0 2 327,2 3 548,0 3 472,9

      Maskiner och inventarier 10 122,6 124,2 509,9 507,5

Finansiella anläggningstillgångar 11 74,9 73,7 58,9 58,6

Summa anläggningstillgångar 2 532,6 2 525,2 4 116,9 4 039,1

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

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Tomtmark för försäljning 161,9 90,5 161,9 90,5

Fordringar 12 150,0 154,6 196,4 193,2

Likvida medel 13 176,0 73,8 181,9 75,2

Summa omsättningstillgångar 487,9 318,9 540,2 358,9

Summa tillgångar 3 020,4 2 844,1 4 657,0 4 398,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 14 865,2 834,1 1 418,8 1 334,6

      varav årets resultat 31,0 93,5 66,3 119,9

Avsättningar

      Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 15 784,6 770,7 786,3 771,9

      Avsättning skatteskuld obeskattade reserver 0,0 0,0 65,8 59,7

      Övriga avsättningar 16 9,6 10,0 9,6 10,0

Skulder

      Långfristiga skulder  17 868,2 763,0 1 806,5 1 680,3

      Kortfristiga skulder 18 493,0 466,4 570,0 541,6

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 020,4 2 844,1 4 657,0 4 398,0

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Borgensförbindelser 19 275,1 275,6 15,1 15,6

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

Ställda panter 0,0 0,0 721,2 700,4

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

Koncerninterna ekonomiska förhållanden 20

EKONOMISKA BEGREPP

Resultaträkningen Sammanfattar årets kostnader och  
intäkter och visar årets resultat.

Avskrivning Minskning av det bokförda värdet av en  
anläggningstillgång.

Kassaflödesrapport Hur årets drift-, investerings- och  
låneverksamhet påverkar rörelsekapitalet.

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

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

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

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

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

Långfristiga skulder Skulder med löptider längre än ett år.

Kortfristiga skulder Lån och övriga skulder med en löptid av 
ett år eller kortare.
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2017 2018 2017

NOT 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 8,8 9,1 124,6 115,0

Taxor och avgifter 173,3 173,0 164,3 167,5

Hyror och arrenden 40,2 39,0 237,6 230,5

Bidrag 216,6 198,8 216,6 198,8

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 126,6 127,4 127,5 127,8

Exploateringsintäkter 49,7 60,8 49,7 60,8

Realisationsvinster 1,7 0,0 1,8 0,0

Summa 616,8 608,3 922,2 900,5

NOT 2 Verksamhetens kostnader

Löner, sociala avgifter, pensionskostnader -1 652,1 -1 549,1 -1 698,5 -1 594,3

Bränsle, energi och vatten -35,1 -29,4 -44,8 -41,9

Köp av huvudverksamhet -423,8 -420,9 -423,0 -420,5

Lokal- och markhyror -32,8 -30,1 -29,2 -25,2

Lämnade bidrag -66,4 -57,2 -66,4 -57,2

Realisationsförluster och utrangeringar -1,2 -6,1 -1,7 -6,5

Övriga kostnader -330,6 -338,8 -457,5 -459,1

Summa -2 541,9 -2 431,5 -2 721,1 -2 604,7

NOT 3 Avskrivningar

Avskrivningar immateriella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivning byggnader och anläggningar -98,7 -92,2 -133,2 -123,8

Avskrivning maskiner och inventarier -26,4 -26,3 -45,9 -43,9

Nedskrivningar -3,7 0,0 -1,2 0,0

Summa -128,8 -118,6 -180,3 -167,7

NOT 4 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 1 950,1 1 896,0 1 950,1 1 896,0

Preliminär slutavräkning innevarande år -2,3 -7,5 -2,3 -7,5

Slutavräkningsdifferens föregående år -5,4 1,9 -5,4 1,9

Summa 1 942,4 1 890,3 1 942,4 1 890,3

NOT 5 Generella statsbidrag och utjämning

Bidrag från utjämningssystemen och generella statliga bidrag

Inkomstutjämningsbidrag 30,9 35,1 30,9 35,1

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

Införandebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Regleringsbidrag 5,9 0,0 5,9 0,0

Kostnadsutjämningsbidrag 49,3 44,4 49,3 44,4

Bidrag för LSS-utjämning 0,0 4,4 0,0 4,4

Kommunal fastighetsavgift 70,5 68,4 70,5 68,4

Generella bidrag från staten 11,3 13,8 11,3 13,8

Summa 167,9 166,0 167,9 166,0
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2017 2018 2017
forts. NOT 5 Generella statsbidrag och utjämning

Avgifter i utjämningssystemen

Regleringsavgift 0,0 -0,4 0,0 -0,4

Avgift till LSS-utjämningen -6,3 0,0 -6,3

Summa -6,3 -0,4 -6,3 -0,4

NOT 6 Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter

Utdelning på aktier och andelar 4,2 2,6 4,2 2,6

Ränteintäkter 0,3 0,4 0,8 0,5

Övriga finansiella intäkter 0,8 0,5 0,1 0,3

Summa 5,3 3,5 5,0 3,4

Finansiella kostnader

Räntekostnader -6,5 -6,3 -20,8 -20,0

Ränta på pensionsskuld -17,7 -17,7 -17,7 -17,7

Övriga finansiella kostnader -0,2 -0,2 -0,4 -0,3

Summa -24,4 -24,3 -38,8 -38,1

NOT 7 Jämförelsestörande poster

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

NOT 8 Ej likvidpåverkande poster

Nedskrivning ägartillskott Landvetter Södra Utveckling AB -1,3 0,0

Summa 1,3 0,0

NOT 9 Nettoinvesteringar

Bruttoinvesteringar -220,6 -316,4 -343,6 -521,5

Investeringsbidrag och investeringsinkomster 6,0 17,2 6,0 17,2

Försäljning/Nedskrivning/Utrangering av anläggningstillgångar 
samt överföring till annat slag av tillgång 89,3 13,1 90,6 14,5

Summa -125,2 -286,1 -247,0 -489,8

NOT 10 Materiella anläggningstillgångar

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

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 3 613,5 3 507,8 5 377,0 5 172,3

Ackumulerade avskrivningar -1 278,4 -1 180,6 -1 828,9 -1 699,5

Bokfört värde 2 335,0 2 327,2 3 548,0 3 472,9

Avskrivningstider 10-33 år 10-33 år

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 463,7 439,3 1 097,7 1 050,7

Ackumulerade avskrivningar -341,1 -315,1 -588,0 -543,1

Bokfört värde 122,6 124,2 509,9 507,5

Avskrivningstider 3-10 år 3-10 år
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2017 2018 2017
forts. NOT 10 Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början 2 327,2 2 150,2 3 472,9 3 231,6

Investeringar 196,1 282,4 295,9 378,2

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -2,8 -13,1 -3,3 -13,1

Nedskrivningar -2,4 0,0 -2,4 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 2,5 0,0

Avskrivningar -98,7 -92,2 -133,2 -123,8

Överföring från eller till annat slag av tillgång -84,4 -0,1 -84,4 -0,1

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 2 335,0 2 327,2 3 548,0 3 472,9

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 124,2 116,8 507,7 409,8

Investeringar 24,4 33,8 47,3 143,0

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar 0,0 -0,1 0,5 -1,4

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

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

Avskrivningar -26,4 -26,3 -45,8 -43,9

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

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 122,6 124,2 509,9 507,5

NOT 11 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar 42,4 41,5 26,4 26,4

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

Långfristiga fordringar VA- och gatukostnadslån 0,6 0,3 0,6 0,3

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

Bostadsrätter 27,7 27,7 27,7 27,7

Summa 74,9 73,7 58,9 58,6

Aktier 15,8 15,6 0,5 0,5

varav Förbo AB 8,0 8,0 0,0 0,0

varav Härryda Energi AB 7,1 7,1 0,0 0,0

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

Andelar 25,9 25,9 25,9 25,9

Summa aktier och andelar 41,7 41,5 26,4 26,4

NOT 12 Fordringar

Kundfordringar 28,1 13,0 33,3 18,2

Förutbetalda kostnader 23,8 22,2 27,0 25,5

Upplupna intäkter 57,1 53,5 77,2 69,4

Diverse kortfristiga fordringar 35,0 47,1 52,9 61,3

Statlig ersättning Migrationsverket 6,1 18,8 6,1 18,8

Summa 150,0 154,6 196,4 193,2

* Bland andelar redovisas andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening som uppgår till 870 168 kr samt en särskild insats på 25 061 774 kr som  
inbetalades 2015, sammanlagt 25 931 939 kr. Kommuninvest ekonomisk förening har dessutom beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 6 729 961 kr för 
Härryda kommun. Härryda kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick per 2018-12-31 till 32 661 900 kr.       
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2017 2018 2017

NOT 13 Likvida medel

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

Bank 158,4 63,5 162,9 64,9

Likviditetsöverskott HEAB 17,6 10,3 18,9 10,3

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

Summa 176,0 73,8 181,9 75,2

Kommunen har en checkkredit på 150 mkr. 

NOT 14 Eget kapital

IB eget kapital 834,1 740,6 1 334,6 1 201,5

Årets resultat 31,0 93,5 66,3 119,9

Utdelning, HEAB och Förbo AB 0,0 0,0 -1,9 -1,2

Överavskrivning/omföring uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 19,8 14,5

Summa utgående balans 865,2 834,1 1 418,8 1 334,6

Kommunen tillämpar inte Resultatutjämningsreserv.

NOT 15 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktekser inkl löneskatt

Särskild avtals-/visstidspension 0 0

Nya regler för pension för förtroendevalda (OPF-KL) 0,8 0,5

Avsättning pensioner före 1998 479,2 490,6

Avsättning efter 1998 151,4 129,1

Summa pensioner 631,4 620,2

      Löneskatt 153,2 150,5

Summa avsatt till pensioner 784,6 770,7 786,3 771,9

Antal personer med särskild avtals-/visstidspension

      Politiker 0 0

      Tjänstemän 0 0

Aktualiseringsgrad 95,0% 95,0%
Med aktualisering menas att den anställdes tjänstetid och intjänad pensionsrätt utreds och att KPA:s register uppdateras. Innan en person är aktualiserad 
beräknas premien utifrån antaganden om tjänstetiden, medan det efter aktualiseringen räknas på det faktiska värdet.

Specifikation – Avsatt till pensioner

Varav avsättning pensioner före 1998

    Ingående avsättning 609,6 624,5

Årets utbetalningar -26,0 -26,2

Ränte- och basbeloppsuppräkning exkl. diskonteringsränta 10,8 14,6

Aktualisering 0,0 -0,4

Övrig post 3,8 0,0

Förändring av löneskatt -2,8 -2,9

Summa avsatt till pensioner intjänad fr o m 1998, UB 595,5 609,6 609,6 609,6

Varav pensionsavsättning intjänad fr o m 1998

   Ingående avsättning 161,1 146,4
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2017 2018 2017

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

Årets utbetalningar -4,8 -4,4

Nyintjänad pension inklusive efterlevande pensioner 24,0 13,2

Ränte- och basbeloppsuppräkning exkl. diskonteringsränta 3,4 3,1

Övrig post -0,1 -0,1

Förändring av löneskatt 5,5 2,9

Summa avsatt till pensioner intjänad fr o m 1998, UB 189,1 161,1 189,1 161,1

NOT 16 Övriga avsättningar

Marksanering 9,6 10,0 9,6 10,0

Summa 9,6 10,0 9,6 10,0

NOT 17 Långfristiga skulder

Ingående skuld 763,0 666,1 1 680,3 1 461,4

Nyupplåning under året 109,3 100,1 130,3 262,1

Årets amorteringar -4,1 -3,3 -4,1 -43,3

Summa 868,2 763,0 1 806,5 1 680,3

   Lån i banker och kreditinstitut 700,0 600,0 1 638,3 1 517,3

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

   Investeringsbidrag 31,1 26,0 31,1 26,0

   Gatukostnadsersättningar 14,7 15,2 14,7 15,2

   Anslutningsavgifter 122,3 121,8 122,3 121,8

Summa förutbetalda intäkter 168,2 163,0 168,1 163,0

Summa långfristiga skulder 868,2 763,0 1 806,5 1 680,3

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

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Andel som förfaller inom 1 år 0% 17% 14% 27%

Andel som förfaller inom 1–4 år 57% 33% 61% 51%

Andel som förfaller efter 4 år 43% 50% 25% 21%

Andel lån med rörlig ränta 57% 58% 49% 48%

Andel lån med fast ränta 43% 42% 51% 52%

Genomsnittsränta 1,0% 1,0%

Kreditgivare

Kommuninvest 700,0 600,0 960,0 860,0

Övriga 168,2 163,0 678,3 657,3

Summa 868,2 763,0 1 638,3 1 517,3

NOT 18 Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 17,6 10,3 0,0 10,3

Leverantörsskulder 106,1 115,8 135,9 148,8

Moms och särskilda punktskatter 5,2 4,3 17,9 4,8

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 27,6 24,0 29,4 25,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 272,1 247,7 318,9 283,9

   varav semester- och övertidsskuld 92,9 88,0 94,7 89,9

   varav upplupen pensionskostnad, avgiftsbestämd ålderspension 52,1 53,1 52,5 53,4

   varav upplupen särskild löneskatt, avgiftsbestämd ålderspension 26,8 24,9 27,5 26,1
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2017 2018 2017

forts. NOT 18 Kortfristiga skulder

Exploateringsverksamhet 59,0 58,4 59,0 58,4

Utnyttjad checkkredit 0,0 0,0 0,0 4,5

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

Summa 493,0 466,4 570,0 541,6

NOT 19 Borgensförbindelser*

Kommunägda företag

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

Härryda Energi AB 260,0 260,0 0,0 0,0

Räddningstjänsten Storgöteborg 6,4 6,8 6,4 6,8

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

Summa Kommunägda företag 266,9 267,3 6,9 7,3

Föreningar

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

Hindås Tennisklubb 3,5 3,5 3,5 3,5

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

Summa föreningar 8,2 8,2 8,2 8,2

Summa borgensförbindelser 275,1 275,6 15,1 15,6

Enhet
Ägd 

andel Försäljning, mkr Lån, mkr
Räntor, aktieutdelning och 

borgensavgifter, mkr Borgen, mkr

Intäkt Kostnad Givare Mottagare Intäkt Kostnad Givare Mottagare

Kommunen 8,8 14,4 1,9 260

Förbo AB 42% 5,5 6,2 0,1

Landvetter Södra utv AB 100% 0,8

Härryda Energi AB 100% 9,5 2,4 1,8 260

NOT 20 Koncerninterna förhållanden

Räkenskaper
NOTER

* Härryda kommun har i augusti 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser.  
Samtliga 288 kommuner och landsting som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser.   

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

 Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Härryda kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31  
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Kommunens andel  
av förpliktelserna uppgick till 1 223 620 179 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 218 511 788 kronor.    
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STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT tusen kronor

Benämning (belopp i tkr)
Projekt-
budget

Prognos/
Utfall 

projekt-
avvikelse

Utfall 
2018

Budget-
avvikelse

 2018

Budget-
avvikelse

 2018

P=
Pågående 
A=  
Avslutat

Beräknas 
avslutas

netto netto Inkomst Utgift Inkomst Utgift netto

Sektor för utbildning och kultur

Investering förskola 2 372 1 277 1 277

Investering grundskola 6 650 2 564 2 564

Investering Utveckling, Fritid 
ungdom och Folkhälsa, ledning 420 180 180

Investering gymnasium/ 
vuxenutbildning 2 475 241 241

Investering kultur 933 1 010 1 010

Summa utbildning och kultur 0 12 850 0 5 272 5 272

Sektor för socialtjänst

Sektor för socialtjänst summa 122 2 215 122 8 054 8 176

Sektor för samhällsbyggnad

Reinvesteringar, underhåll  
gator och vägar 0 6 013 0 -13 -13 Rullande

Mölnlycke dagvattenpark 35 000 0 3 886 0 10 114 10 114 P 2022

Cirkulationsplats Platåv-Borås- 
vägen med anslutning till  
Solstens industriområde 4 898 0 3 549 3 549 P 2019

Stenbrottet, två trevägs- 
korsningar längs Benarebyvägen 0 3 162 0 -457 -457 A 2018

Övrigt skattefinansierat 5 551 24 938 551 88 594 89 145

Summa skattefinansierat 5 551 42 898 551 101 787 102 338

VA-investeringar kopplat till  
färdiga exploateringsområden 0 7 085 0 -385 -385 P

Investeringar VA-verk,   
bla. processhall Finnsjön 0 10 803 0 2 542 2 542 P Rullande

Nytt vattenverk Västra Nedsjön 250 000 0 7 982 0 42 688 42 688 P 2022

Investeringar nya ledningar  
utanför exploatering 0 2 187 0 55 172 55 172 P

Övrigt avgiftsfinansierat 0 14 681 0 -6 068 -6 068

Summa avgiftsfinansierat 0 42 738 0 93 949 93 949

Summa samhällsbyggnad 5 551 85 636 551 195 735 196 287

Räkenskaper
INVESTERING

t
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STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT tusen kronor

Benämning (belopp i tkr)
Projekt-
budget

Prognos/
Utfall 

projekt-
avvikelse

Utfall 
2018

Budget-
avvikelse

 2018

Budget-
avvikelse

 2018

P=
Pågående 
A=  
Avslutat

Beräknas 
avslutas

netto netto Inkomst Utgift Inkomst Utgift netto

Sektor för teknik och förvaltningsstöd

Pinntorps i
drottshall 54 000 6 500 25 233 12 494 12 494 P 2019

Näckrosvägens 
stödboende 13 860 -1 563 10 801 -1 563 -1 563 A

Lunnaskolan ombyggnad 
kök och matsal 8 000 -3 332 10 778 -3 333 -3 333 A

Hindås stationshus 13 000 -6 542 9 819 -6 543 -6 543 A

Komponentutbyte 
fastighet 6 761 -1 761 -1 761 A

Wallenstam arena 130 000 5 785 27 941 27 941 P 2020

Utveckling Råda 
säteri 20 500 1 066 5 234 5 234 P 2022

Gymnastik- och 
trampolinhall 45 000 114 4 710 4 710 P 2021

Stödboende 
östra Backa 4 158 4 049 10 4 049 4 049 A

Upprustning mark  
Skinnefjällskolan 68 3 432 3 432 P 2019

IT-investeringar 364 3 540 364 806 1 170 P 2019

Investeringar mark 
och anläggningar 3 860 10 677 10 677 P 2019

Övrigt teknik och  
förvaltningsstöd 42 079 15 941 15 941

Summa teknik och  
förvaltningsstöd 364 119 914 364 72 084 72 448

Summa 
kommunledning 0 0 0 4 568 4 568

Totalt kommunen 6 036 220 616 1 036 285 713 286 749

Räkenskaper
INVESTERING
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EXPLOATERING tusen kronor

EXPLOATERINGS- 
PROJEKT

Budget  
2018

Utfall  
2018

Avvikelse
2018

Bokslut 2018-12-31
Utgående balans

Resultatföring
2018

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

Industrimark

Airport City 0 0 70 70 -70 0 83

Björkåsen 1 500 -1 500 -30 16 46 -1 546 9 847 4 531

Björröd 0 6 913 443 -6 469 6 469 51 915 15 657

Bårhults 
företagspark 15 000 -15 000 19 428 10 710 -8 718 -6 282 23 821 51 778

Hindås 
industriområde 0 0 4 4 -4 2 164 723

Mölnlyckemotet 9 000 9 000 0 9 000

Mark för bostäder

Bocköhalvön 12 000 12 000 0 12 000

Björkelidsvägen 5 500 -5 500 6 650 268 -6 382 882 6 650 289

Enebacken 0 0 768 768 -768 16 165 15 700

Grönsångar-
vägen 0 4 491 179 -4 313 4 313 41 992 25 079

Hindås skola 0 0 529 528 -528 0 581

Idrottsvägen 6 000 19 000 13 000 0 2 1 12 999 0 22

Kobacka 0 3 688 -1 926 -5 614 5 614 7 684 7 098

Landvetters 
Backa 26 000 20 000 -6 000 10 359 8 215 -2 144 -3 856 13 065 50 395

Landvetter 
Centrum 14 000 14 000 3 580 95 -3 485 17 485 16 264 8 738

Landvetter södra 13 000 13 000 105 86 244 86 138 -73 138 112 87 684

Roskullen 
Hindås 7 000 7 500 500 3 171 4 412 1 241 -741 9 076 7 429

Stenbrottet 0 616 1 133 518 -518 25 659 32 504

Solåsen Hindås 0 4 0 -4 4 14 1 450

Säteriet,  
Särskilt boende 0 0 0 0 15

Björröd, 
Alberts väg BH 0 0 0

Säteriet, 
(Förbo) BH 0 0 0

Wendelstrand 
(Bråta) BH 0 0 80 80 -80 0 80

Summa 174 753 277 658 49 676 32 178

Netto 102 905 -17 498

Räkenskaper
EXPLOATERING
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Räkenskaper
VA-VERKSAMHETEN

NOTER tusen kronor 2018 2017

1 Verksamhetens intäkter 67 312 63 813

Brukningsavgifter 64 574 61 443
Övriga intäkter 2 738 2 370

2 Verksamhetens kostnader 40 315 47 410

Entreprenadköp av verksamhet 19 210 19 413
Personalkostnader 12 290 11 403

Övriga kostnader (konsulter, el,  
förbrukningsmaterial m m) 8 815 16 594

3 Avskrivningar 11 947 9 794

Affärsfastigheter 11 501 9 294
Maskiner och inventarier 446 500

4 Finansiella intäkter 2 475 2 213

Ränta på ej resultatförda  
anläggningsavgifter 2 475 2 213

5 Finansiella kostnader 7 802 6 278

Ränta på investeringsutgifter 7 802 6 278

NOTER tusen kronor 2018 2017

6 Verksamhetens anläggningar 416 134 385 669

Materiella anläggningstillgångar
Affärsfastigheter 414 766 384 090
Maskiner och inventarier 1 368 1 579

7 Fordringar 7 707 2 736

Kundfordringar i kommunens  
debiteringssystem 7 707 2 736

8 Eget kapital 9 227 -496

Verksamhetens resultatfond där  
överskott i resultaträkningen 
fonderas 9 227 -496

9 Långfristiga skulder 407 146 382 331

Lån från kommunen 284 797 262 973
Kvarvarande skuld avseende  
anläggningsavgifter 122 349 119 358

10 Kortfristiga skulder 3 193 2 518

2017 års periodiserade 
anläggningsavgifter 2 796 2447
Kunder 397 71

RESULTATRÄKNING tusen kronor NOT 2018 2017

Verksamhetens intäkter 1 67 312 63 813
Verksamhetens kostnader 2 -40 315 -47 410
Avskrivningar 3 -11 947 -9 794
Verksamhetens nettokostnader 15 050 6 609

Finansiella intäkter 4 2 475 2 213
Finansiella kostnader 5 -7 802 -6 278
Resultat före extraordinära poster 9 723 2 544

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat 9 723 2 544

BALANSRÄKNING tusen kronor

TILLGÅNGAR

Affärsfastigheter 414 766 384 090
Maskiner och inventarier 1 368 1 579
Summa anläggningstillgångar 6 416 134 385 669

Fordringar 7 707 2 736
Summa omsättningstillgångar 7 7 707 2 736

Summa tillgångar 423 841 388 405

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 8 9 227 -496

varav årets resultat 9 723 2 544
Avsättningar

Avsättning för pensioner 4 275 4 052

Summa avsättningar 4 275 4 052

Långfristiga skulder 9 407 146 382 331
Kortfristiga skulder 10 3 193 2 518
Summa skulder 410 339 384 849

Summa eget kapital och skulder 423 841 388 405

Särredovisning av 
va-verksamheten

Lag om vattentjänster 
(SFS 2006:412) ställer krav 
på att vattenverksamheten
särredovisas och att 
särskild balansräkning och 
resultaträkning upprättas. 
En fullständig redovisning 
görs i en särskild handling 
”Verksamheten för
vattentjänster
Årsredovisning 2018”
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Övrigt
REVIS IONSBERÄTTELSE

t
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Övrigt
REVIS IONSBERÄTTELSE
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Uppföljning av finanspolicy 
 

Kommunens finanspolicy anger att förvaltningen tertialvis skall lämna rapport till 

kommunstyrelsen avseende medelsförvaltningen för koncernen. Härryda kommun och 

Härryda Energi AB (HEAB) har ett gemensamt företagskonto, vilket innebär att man kan 

använda likviditeten inom hela koncernen. Kontot administreras av kommunen. 

 

Kommunen har budgeterat för en långfristig extern upplåning på 800 mkr, vilket inte utnyttjas till 

fullo. Under året har omsättning av befintliga lån skett med 100 mkr och nyupplåning med 100 mkr. 

Kommunen har vid årsskiftet en långfristig skuld på 700 mkr, vilket är en ökning med 100 mkr 

jämfört med år 2017.  

 

Kommunen har gått i borgen för HEAB:s långfristiga upplåning med ytterligare 50 mkr jämfört med 

bokslut 2017. Borgen för HEAB uppgår till sammanlagt 260 mkr. Borgen uppgår totalt till 275,1 mkr. 

 

Koncernen har vid behov under året använt krediten som är kopplad till koncernkontot, huvudsakligen 

perioden innan skatteinbetalning. Under den senare delen av året har krediten använts frekvent. 

 

Under året har finanspolicynt följts. 

 

Samtliga lån är upptagna hos Kommuninvest och enbart i svensk valuta. Inga finansiella instrument 

har använt. 

 

 

Långfristiga skulder 868 mkr 

 

Den långfristiga skulden var vid årsskiftet 868 mkr. Skulden består av tre delar, lån från kreditinstitut 

med 700 mkr, skuld till VA-kollektivet bestående av inbetalda anläggningsavgifter och en bokförd 

skuld för inbetalda gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag. Den långfristiga skulden är 105 

mkr högre än föregående år, vilket är en följd av nyupptagna lån. Under året har nyupplåningen hos 

kreditinstitut varit 100 mkr samtidigt som 100 mkr har omsatts. Kommunen hade budgeterat för en 

ökning med 200 mkr, vilket inte varit nödvändigt då investeringsnivån  inte nått upp till budgeterad 

nivå. 

 

(tycker kanske inte att vi behöver beskriva låneskuld per invånare mm här, men komplettera om du 

vill) 

 

Borgensåtaganden 275 mkr 

Kommunens borgensåtaganden för år 2018 var 275 mkr, vilket är i samma nivå som föregående år. 

Åtagande består till 97 % av förpliktelser mot kommunens egna och delägda bolag och organisationer. 

Page 84 of 345



HÄRRYDA KOMMUN 

 

Åtaganden för föreningar som verkar inom kommunen är sammanlagt 8 mkr. Kommunen har utöver 

detta ett åtagande för Kommuninvest AB:s förpliktelser. För närvarande bedöms åtagandena inte 

utgöra någon väsentlig risk för kommunen.
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Förslag till resultatfond och ombudgetering 
med anledning av 2018års budgetavvikelser 

3

2019KS12
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen
Helena Lundqvist

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-28 2019KS12  042

Förslag till resultatfond och ombudgeteringar med anledning av 2018 
års bokslut

Sammanfattning
I samband med analysen av bokslut 2018 lämnar förvaltningen förslag till resultatfond 
och ombudgetering med anledning av 2018 års budgetavvikelser. 

Förslag till resultatfond avser affärsmässig verksamhet och verksamheter med extern 
finansiering (Yrkeshögskolan YH). Förvaltningen föreslår att resultatfonden för YH från 
och med 2018 utgår och återförs till eget kapital. Förvaltningens förslag innebär att 
resultatfonden totalt ökas från 0,3 mkr till ett positivt saldo om 9,7 mkr. 

Investeringsredovisningen redovisar ett sammanlagt överskott jämfört med budget på 
286,7 mkr. Med anledning av att flera större projekt är försenade föreslår förvaltningen 
att dessa ombudgeteras till 2019. Totalt föreslår förvaltningen att sammanlagt 301,2 mkr 
ombudgeteras, vilket innebär att den sammanlagda investeringsbudgeten för 2019 uppgår 
till 603,7 mkr. Förslag till ombudgetering avser främst sektorerna samhällsbyggnad och 
teknik och förvaltningsstöd. Förslag till ombudgetering för sektorn samhällsbyggnad på 
208,8 mkr omfattar bland annat diverse trafikprojekt på 103,3 mkr, VA-investeringar 
utanför exploatering på 100,4 mkr och pågående exploateringsprojekt på 3,8 mkr. Förslag 
till ombudgetering för sektorn teknik och förvaltningsstöd på 76,5 mkr främst på grund 
av tidsförskjutningar. Förvaltningen bedömer att föreslagen ombudgetering ryms inom 
ramen för det av kommunfullmäktige fastställda taket för nettoinvesteringar om 400 mkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer resultatfond per 2019-01-01 till 9 734 tkr enligt 
föreliggande förslag och att resultatfonden för YH utgår.

Kommunfullmäktige beslutar ombudgetera investeringsmedel med 301 169 tkr.

Kommunfullmäktige fastställer en reviderad balansbudget enligt bilaga 3.
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Peter Lönn
Kommundirektör Bo Ekström

Ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1 Förvaltningens förslag till resultatöverföring

Bilaga 2 Sammanställning av förslag till ombudgetering av investeringar med 
specifikation över projekt per sektor.

Bilaga 3 Reviderad balansbudget
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Härryda kommun
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen

2019-01-31 Bilaga 1

Förvaltningens förslag till resultatöverföring

Drift IB Förvaltningens UB
resultatfond förslag till resultatfond

tkr 2018 överföring 2018
Utbildning och kultur -635 635 0
Samhällsbyggnad 978 8 756 9 734
Summa 343 9 391 9 734

Kommentarer
Inom sektorn för utbildning och kultur finns en resultatfond för yrkeshögskoleutbildningar med ett ingående saldo på -635 tkr. 
Förvaltningen föreslår att resultatfonden för YH i och med 2018 års bokslut utgår och återförs till eget kapital.

Ingående saldo för samhällsbyggnads resultatfond 2018 avseende affärsdrivande verksamhet var totalt 978 tkr.
För vattenverksamheten finns sedan tidigare ett saldo för resultatfonden på -496 tkr. Tillsammans med årets resultat på 
9 723 tkr föreslås resultatfonden uppgå till 9 227 tkr.
För avfallsverksamheten finns sedan tidigare en fond på 1 474 tkr. Tillsammans med årets resultat på
-967 tkr föreslås resultatfonden uppgå till 507 tkr.
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Bilaga 2

Sammanställning av förslag till ombudgetering, Bilaga 2

investeringsredovisning för år 2018

Investeringsredovisning per sektor (belopp i tkr) Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse 
2018

Förslag på 
ombudgetering till 
2019

Sektorn för utbildning och kultur (UTK) 18 122 12 850 5 272 4 057
Sektorn för socialtjänst (SOC) 10 269 2 093 8 176 7 198
Sektorn för samhällsbyggnad (SHB) 276 371 80 086 196 285 208 800
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd (TOF) 191 999 119 551 72 448 76 546
Kommunledning 4 568 0 4 568 4 568
Summa nettoutgifter 501 329 214 580 286 749 301 169
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Sida 1(1)

Förslag till ombudgetering, investeringsredovisning för år 2018 Bilaga 2

SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR

Benämning (belopp i tkr)
Inkoms Utgift Inkoms Utgift Inkoms Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift

LEDNING
ID0

1
Inventarier 100 0 100 A

Summa ledning 0 100 0 0 0 100 0
FÖRSKOLA

IG0
1

Reinvestering och inventarier 2 845 1 754 0 1 091 P 110 Beställda, ej fakturerade jobb

IG0
2

Nya förskolor 804 618 0 186 P 186 Tidsförskjutning

Summa förskola 0 3 649 0 2 372 0 1 277 296
GRUNDSKOLA 0 0

IH0
1

Reinvestering och inventarier 5 517 4 616 0 901 P 895 Levererade, ej fakturerade jobb + 
Lunna skolgård 

IH1
0

Säteriskolan, upprustning 4 000 210 206 0 4 A 0

IH1
3

Backaskolan 5 000 2 637 1 827 0 810 P 810 Tidsförskjutning

IH1
4

Ny skola i Hindås, Fagerhultsskolan 7 000 850 0 0 850 P 850 Tidsförskjutning

0 0
Summa grundskola 0 9 214 0 6 649 0 2 565 2 555
GYMNASIUM

II02 Reinvestering och inventarier 2 416 2 300 0 116 P 116 Tidsförskjutning
Summa gymnasium 0 2 416 0 2 300 0 116 116
VUXENUTBILDNING

IJ02 Reinvestering och inventarier 300 175 0 125 A 0
Summa vuxenutbildning 0 300 0 175 0 125 0
KULTUR

IE01 Inventarier, Musik 996 467 0 529 P 529 Tidsförskjutning
IE02 Upprustning o inventarier, Mke Kulturhus 3 000 936 455 0 481 P 481 Tidsförskjutning

IE30 Konstnärlig Utsmyckning 11 11 0 0 A
Summa kultur 0 1 943 0 933 0 1 010 1 010
UTVECKLING, FRITID OCH 
FLERSPRÅKIGHET

IY1
0

Inventarier 500 420 0 80 P 80 Tidsförskjutning

Summa utveckling, fritid och 
flerspråkighet

0 500 0 420 0 80 80

Summa inkomster/utgifter för sektorn 0 18 122 0 12 849 0 5 273 4 057
Summa netto för sektorn 18 122 12 849 5 273 4 057

Projektbudget 
totalt

Prognos 
projektutfall 

totalt

Prognos                    
projektavvikel

se totalt P=Pågående/   
A=Avslutat Kommentarer till avvikelse

Förslag 
ombudgetering 

till 2019
Budget 2018 Utfall 2018

Budgetavvikelse     
2018
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Sida 1(2) Bilaga 2

Investeringsredovisning bokslut 2018 Bilaga 2 

Sektorn för socialtjänst

Projekt- Benämning (belopp i tkr)
kod Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift

IK10 IT-investeringar: Anslag för tillkommande 
funktionalitet och teknik under avtalsperioden 
samt ev. ny upphandling och anpassning till 
nationell eHälsa.

0 0 0 0 0 0 0 3 770 -122 439 -122 3 331 P 3 453 Investeringar i nuvarande 
IT-system kommer att 
fortsätta under år 2019.

IK12 Förnyelse av inventarier: Utbyte och 
komplettering av inventarier inom samtliga 
verksamheter.

0 0 0 0 0 0 0 2 773 0 1 181 0 1 592 P 1 592 Utbyte och komplettering 
av inventarier sker 
kontinuerligt och kommer 
att fortsätta under år 2019.

IK14 Larm, övergång till digital teknik. 0 0 0 0 0 0 0 479 0 34 0 445 P 445 Implementeringen av ny 
teknik sker kontinuerligt, 
investering kommer 
fortsätta under 2019.

IK21 Bygården särskilt boende, tillbyggnad. Inventarier 
och utrustning.

0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 68 A 0 Investering klar.

IK22 Båtmanstorpets gruppbostad, inventarier till 
gemensamma utrymmen.

0 0 0 0 0 0 0 338 0 44 0 294 A 0 Investering klar.

IK23 Enebacken gruppbostad, inventarier till 
gemensamma utrymmen.

0 0 0 0 0 0 0 60 0 57 0 3 A 0 Investering klar.

IK24 Daglig verksamhet 15 platser, nybyggnation. 
Inventarier och utrustning till ny daglig 
verksamhet för funktionshindrade.

0 0 0 0 0 0 0 312 0 0 0 312 A 0 Investering klar.

IK26 Stenbrottet, Servicebostad, inventarier till 
kontaktlägenhet.

200 0 200 A 0 Verksamheten 
upphandlad, ej längre 
aktuell för investering.

IK27 Östra Backa, ny gruppbostad, nybyggnation. 
Inventarier till gemensamma utrymmen samt liftar 
till lägenheterna.

511 206 305 P 305 Verksamheten 
upphandlad, 
ombudgeteras, 
kvarstående kostnader.

P=Pågående/   
A=Avslutat

Förslag om-
budgetering 

till 2019
Kommentarer till 
avvikelse

Prognos                    
projektavvikelse 

totalt 
Projektbudget 

totalt

Prognos                    
projektutfall 

totalt Utfall 2018Budget 2018
Budgetavvikelse     

2018
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Projekt- Benämning (belopp i tkr)
kod Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift

P=Pågående/   
A=Avslutat

Förslag om-
budgetering 

till 2019
Kommentarer till 
avvikelse

Prognos                    
projektavvikelse 

totalt 
Projektbudget 

totalt

Prognos                    
projektutfall 

totalt Utfall 2018Budget 2018
Budgetavvikelse     

2018

IK28 Stödboende, Östra Backa 400 0 400 P 400 Framskjuten start, 
ombudgeteras.

IK30 HVB Kabelvägen 100 0 100 A 0 Investering klar.

IK31 Stödboende, Orrekullen 400 0 400 P 400 Framskjuten start, 
ombudgeteras.

IK32 Bgt Hindås, inventarier till gemensamhetlokal. 400 0 400 P 400 Framskjuten start, 
ombudgeteras.

IK33 Bygården särskilt boende, tillbyggnad, etapp 2. 
Inventarier och utrustning.

458 255 203 P 203 Viss kvarstående kostnad, 
ombudgeteras.

Summa inkomster/utgifter för sektorn 0 10 269 -122 2 216 -122 8 053 0 7 198
Summa netto för sektorn 10 269 2 094 8 175 7 198
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FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2019-2023
SEKTOR FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Bilaga 2

Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr)
Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift

Trafik, bundna projekt
Projekt bundna till exploatering, kollektivtrafik mm

IR28 ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv6
Ny ytbeläggning samt restaurering av murar mm

1 225 0 523 0 702 P 702 Mindre grönetablering 
kvar slutredovisas  2019

IR64 ME kv 9 Idrottsvägen 4 402 402 0 155 0 247 P 247 Avslutas 2019
IR50 ME Säteriet Norra 198 0 198 0 0 A
IR75 ME dagvattenpark Gång- och cykelbanor inkl 

cykelbro samt allmän plats. Samfinansierat med 
VA-verksamheten

35 000 14 000 0 3 886 0 10 114 P 10 114 Byggstart under 2019

IR83 Mölnlycke fabriker inom plan 38 531 8 531 0 1 548 0 6 983 P 6 983 Byggstart under 2019
IR65 Framför Idrottshall Mke Fabrik 1 000 0 159 0 841 P 841 Byggstart under 2019
IR86 Me Kapacitetförstärkning Säteriv.

6 000

0 747 0 5 253 P 5 253 Avvaktar trafikutredningar 
planerad byggstart 

VT2020

IR76 ME P-hus Idrottshall (150 samutnyttjande off plats 
150 ingår i bygglov 2017)

18 000 15 000 0 1 527 0 13 473 P 13 473 Byggstart under 2019

IR89 ME provisoriska P-hus 15 000 20 000
5 000 10 000

0 0 -5 000 10 000 P 5 000 Avvaktar beslut om 
byggnation

IR67 ME, Utbyggnad av ett centralt P-hus. 7 000 30 537
537

0 0 0 537 P 537 Avvaktar beslut om 
byggnation

IR36 ME, Mölnlyckemotet, kollektivtrafikåtgärder 15 500 1 000 0 0 0 1 000 P 1 000 Avvaktar detaljplan
IR59 LR, Landvetter centrum kv 2-3 (Förbo) 7 008 3 008 1 124 2 917 1 124 91 P 1 216 Byggnation pågår
IR68 LR, Landvetter centrum kv 5- 6 Stenåkersg Phus 25 000 45 155 155 0 183 0 -28 P -28 Avvaktar detaljplan
IR77 LR, Landvetter centrum kv 6 P-hus centrum 500 0 0 0 500 P 500 Avvaktar detaljplan samt 
IR60 LR, Backa Östra plankostnader Gång, cykelväg 

och anslutning till Eskilsbyvägen samt 
förstärkningsåtgärder.

5 853 5 853 0 1 618 0 4 235 P 4 235 Kvarvarande arbeten 
samordnas med 

Magasinvägen byggstart 
2019

IR35 LR, Backa västra, väg och GC-väg inkl ev 
trafiksignalförändring järnväg byggstart hösten 

8 000 8 000 0 0 0 8 000 P 8 000 Entreprenaör antagen 
byggstart 2019

IR85 Logistikvägen, Airport City 0 4 363 3 870 4 363 -3 870 P 493 Klar under 2019

IR84 HS, Bocköhalvön 1 000 0 0 0 1 000 P 1 000 Avvaktar detaljplan
IR69 HS Roskullen tillgänglighet 921 0 480 0 441 P 441 Klar under 2019
IT55 Mölndalsån Upphämtning, upprustning samt 

anpassning av Mölndalsåns funktion för att 
förhindra framtida översvämningar, bland annat 
fördjupning av ån i Mölnlycke och Landvetter 
samt prognosstyrt regleringssystem mm

1 668 0 440 0 1 228 P 1 228 Planerat projektavslut 
2022

IR46 K2020, Initiala åtgärder enligt K2020 inkl 2013 
Vägskillnaden, mindre pendel- och 
cykelparkeringar samt anslutande cykelbanor bla 
till LR resecentrum

1 223 0 24 0 1 199 P 1 199 Flera pågående mindre 
åtgärder

IR87 HÖ Cykelbana Hällingsjö Rävlanda 25 000 5 000 0 1 565 0 3 435 P 3 435 Eventuell byggstart 2019

Projekt bundna till omvandlingsområden 
IR78 ME Kobacka 443 0 442 0 1 A
IR51 ME,  Gärdesområdet plankostnader samt gång 

cykelväg wendelsvägen
9 943 9 443 0 134 0 9 309 P 9 309 Försenad byggstart pga 

Lantmäteriförättningar
IR88 HS Limmerhult/ Södra klåddegärde 500 0 0 0 500 P 500 Avvaktar detalplan

Budgetavvikelse       
2018

Förslag 
ombudgetering till 

2019
P=Pågående/
A=Avslutat Kommentar till avvikelse

Projektbudget totalt Budget 2018
Prognos projektutfall 

totalt
Prognos                    

projektavvikelse totalt Utfall 2018
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Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr)
Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift

Budgetavvikelse       
2018

Förslag 
ombudgetering till 

2019
P=Pågående/
A=Avslutat Kommentar till avvikelse

Projektbudget totalt Budget 2018
Prognos projektutfall 

totalt
Prognos                    

projektavvikelse totalt Utfall 2018

Trafik, valfria projekt
IT56 ME, Stenbrottet (Kors. Benarebyv - 

Djupedalsängsv) Ombyggnation av två 
näraliggande trevägskorsningar längs 
Benarebyvägen. 

2 705 0 3 162 0 -457 A Projektet är avslutat

IR79 ME, Musikvägen säkrare passager och felande 
gång cykellänkar

14 500 7 500 0 0 0 7 500 P 7 500 Trafikförslag håller på att 
tas fram, Planerad 

byggnation 2020-2021

IR71 ME, Tillgänglighetsanpassning Råda portar Västra 
busshpl inkl GC-bana

1 500 1 500 0 58 0 1 442 P 1 442 Bygg under 2019

IR72 ME, Kapacitetförstärkning buss, 
cirkulationsplatsen Boråsvägen-Säterivägen

1 440 0 0 0 1 440 P 1 440 Samordnas med detaljplan 
Mölnlyckemotet

IR74 ME, Platåvägen - Boråsvägen cirkulationsplats 8 447 0 4 898 0 3 549 P 3 549 Färdigställs under 2019
IR80 ME, Parkeringsledningssystem centrum 2 000 2 000 0 227 0 1 773 P 1 773 Byggstart 2019 pga 

tekniska utredningar
IR43 Trafiksäkra skolvägar

Satsningen trafiksäkra skolvägar. 
529 0 495 0 34 P 34 Flera pågående mindre 

åtgärder
IR42 Utb GC-vägar

Utbyggnad av gång- och cykelvägar
93 0 0 0 93 A Projekten har övergått i 

IR81
IR81 Utbyggning av trafiksäkra cykel och skolvägar 1 984 0 629 0 1 355 P 1 355 Flera pågående mindre 

åtgärder
IR39 Trafikmiljö åtg.

Bla buller och trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
3 031 64 2 169 64 862 P 926 Fler pågående projekt 

bland annat bullerplank
IR63 Belysning Reinvestering 119 0 174 0 -55 A Projekten har övergått i 

IR90
IR30 Brokonstruktioner. Upprustning av bro och andra 

konstruktioner
10 339 0 1 647 0 8 692 P 8 692 Försenad byggstart 

renovering 
Mölnlyckemotet

IR82 Elektroniska info-skyltar infarter Härryda
925

0 11 0 914 P 914 Avvaktar tillstånd 
Trafikverket

IR90 Reinv. Underhåll Verksam. Gata
6 000

0 6 013 0 -13 P -13 Rullande reinvesteringar 
underhåll

IT21 Konstnärlig Utsmyckning
1 405

1 405 0 0 A Transferas inom 
konstbudget

S:a inkomster/utgifter Trafik 0 0 0 0 5 000 143 624 5 551 41 306 551 102 319 0
S:a netto 0 0 138 624 35 755 102 870 103 289
Övrigt

IU01 Inventarier sektorn för Samhällsbyggnad.
Anslag avser inköp av inventarier för hela sektorn 
för Samhällsbyggnad

60 0 0 60 A

IU96 Mark- och bostad, allmän markreserv 1 000 0 1 592 -592 A Tomt såld, reavinst under 
året

S:a inkomster/utgifter övrigt, SHB 0 0 0 0 0 1 060 0 1 592 0 -532 0
S:a inkomster/utgifter, Skattefinansierat 0 0 0 0 5 000 144 684 5 551 42 898 551 101 787 0
S:a netto för Skattefinasierat 0 0 139 684 37 347 102 338 103 289

Avfall
IZ13 Inköp kompostkärl 40 0 270 0 -230 A
IZ14 Förbättringåtgärder ÅVC (staket, belysning, 

skyltställ etc)
100 0 39 0 61 A

IZ17 Förbättringsåtgärder ÅVS (staket etc.) 50 0 0 0 50 A
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Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr)
Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift

Budgetavvikelse       
2018

Förslag 
ombudgetering till 

2019
P=Pågående/
A=Avslutat Kommentar till avvikelse

Projektbudget totalt Budget 2018
Prognos projektutfall 

totalt
Prognos                    

projektavvikelse totalt Utfall 2018

IZ18 Ny byggnad för återanvändning på Bråta 1 309 1 259 0 17 0 1 242 P 1 242 Försenad byggnation
IZ19 Införande av fastighetsnära insamling 200 150 0 0 150 A

S:a inkomster/utgifter, avfall 0 0 0 0 0 1 599 0 326 0 1 273 0
S:a netto för avfall 0 0 1 599 326 1 273 1 242

Vatten
Investeringar utanför exploatering

IV01 Verk Medel för investeringar på vatten- och 
avloppsverk. vattenverk och ny högreservoar 
Hindås

13 345 0 10 803 0 2 542 P 2 542 5 mkr årligen som 
grundinvestering IV01+ 
enligt föreslagen budget

IV08 Västra Nedsjön ny produktionsanläggning + 
överföringsledningar

250 000 50 670 0 7 982 0 42 688 P 42 688 Projektet startat men är 
försenat 

IV02 Befintliga ledningar
Investeringar på befintliga VA-ledningar.

7 014 0 13 184 0 -6 170 A Grundinvestering 10 mkr 
årligen, föll bort i budget

IV03 Nya ledningar
Investeringar på nya ledningar utanför 
exploateringsverksamheten.

57 359 0 2 187 0 55 172 P 55 172 ÖFL mellan RÄV-HÄLL 
försenat 29 mkr, 

Mölnlycke dagvattenpark 
25 mkr försenat

IV04 VA-serviser Nya serviser i diverse områden 
utanför exploateringsområdena

0 936 0 -936 A Grundinvestering 2 mkr 
per år, föll bort i budget

IV05 Byte debiteringsmätare
Byte av debiteringsmätare för VA-avläsning.

223 0 -223 A Grundinvestering 200 tkr 
per år, föll bort i budget

IV07 Inventarier
Inventarier Finnsjön, Rävlanda, Hällingsjö

11 0 -11 A Grundinvestering 100 tkr 
per år, föll bort i budget

Delsumma investeringar utanför exploatering 
Inkomster/utgifter 0 0 0 0 0 128 388 0 35 327 0 93 061 0
Slutredovisningar exploatering, ej likvid

IV06 Exploatering VA 1 133 0 -1 133 -1 133
IV06 Kvarteret VIIII, Idrottsvägen 3 000 3 000 0 3 000 3 000
IV06 Mölnlycke fabriker 9 000 15 000 2 000 0 2 000 2 000
IV06 Kobackavägen, Mölnlycke 1 700

1 700

5 952 0 -4 252 A Anslutningsavgifter om 0,6 
mkr har betalats in. 

Potentiellt ytterligare 1,4 
mkr vid avstyckningar.

Delsumma investeringar avseende 
slutredovisningar exploatering 0 0 0 0 0 6 700 0 7 085 0 -385 0
Totalsumma inkomster/utgifter VA 0 0 0 0 0 135 088 0 42 412 0 92 676 0

Summa netto för VA 0 0 135 088 42 412 92 676 104 269

Summa inkomster/utgifter för sektorn 0 0 0 0 5 000 281 371 5 551 85 636 551 195 735 0
Summa netto för sektorn 0 0 276 371 80 085 196 286 208 800
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Investeringsredovisning för år 2018 Bilaga 2

SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD

Projekt- Benämning (belopp i tkr)
kod Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift

FASTIGHET

LRP UTK
Förskola

IC37 Hedens Förskola 30 750 4 527 15 693 9 666 0 6 027 P 1 500 Gynnsam upphandling, 
mindre omfattning av 
byggnation,

Summa förskola 0 15 693 0 9 666 0 6 027 1 500
Grundskola

IC23 Fagerhultsskolan Nybyggnad 173 500 0 3 288 1 348 0 1 940 P 1 940 Tidsförskjutningar
IC28 Furuhällskolan Tillbyggnad 14 692 2 512 3 310 0 -798 A Oförutsedda utgifter pga 

större omfattning på proj.

IC29 Backaskolan 118 272 8 710 6 500 3 061 0 3 439 P 3 000 Tidsförskjutningar
Summa grundskola 0 12 300 0 7 719 0 4 581 4 940
Kultur

IC80 Hindås stationhus 13 000 3 276 9 819 0 -6 543 A Mer omfattande arbeten.

Summa kultur 0 3 276 0 9 819 0 -6 543 0

LRP SOC
Vård och omsorg

IC51 Näckrosvägens Stödboende 13 860 9 238 10 801 0 -1 563 A Dyrare entreprenad än 
budgeterat, förorenad 
tomt.

IC52 Stödboende Östra Backa 4 059 10 0 4 049 A Projektet har utgått
Summa vård och omsorg 0 13 297 0 10 811 0 2 486 0
Bostäder m särskild service LSS/SoL

IC57 Östra Backa Gruppbostad 18 220 0 395 0 -395 A Lokalanpassningar SOC 
(kök) pga förändrad 
lagstiftning

Summa BoSär, LSS SoL 0 0 0 395 0 -395 0
Daglig verksamhet för funktionsh

0 0
0 0

Summa Dagl verksamhet 0 0 0 0 0 0 0
Övrigt inom SOC

0 0
0 0
0 0
0 0

Summa övrigt inom SOC 0 0 0 0 0 0 0

LRP TOF
Fritid förening

Projektbudget totalt
Prognos                    

projektavvikelse totalt P=Pågående/   
A=Avslutat

Kommentarer till 
avvikelse

Förslag 
ombudgetering 

till 2019
Budget 2018 Utfall 2018

Budgetavvikelse     
2018
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Projekt- Benämning (belopp i tkr)
kod Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift

Projektbudget totalt
Prognos                    

projektavvikelse totalt P=Pågående/   
A=Avslutat

Kommentarer till 
avvikelse

Förslag 
ombudgetering 

till 2019
Budget 2018 Utfall 2018

Budgetavvikelse     
2018

IC83 Pinntorps Idrottshall 54 000 6 500 37 717 25 223 0 12 494 P 6 000 Fördelaktig upphandling, 
återstående arbete.

IC82 Wallenstam Arena 130 000 0 33 726 5 785 0 27 941 P 27 941 Tidsförskjutning pga 
överklagad detaljplan

IC81 Gymnastik- och trampolinhall 45 000 0 4 824 114 0 4 710 P 4 710 Tidsförskjutning pga ny 
plats på hallen (ny 
detaljplan)

IC87 Härryda Idrottshall 54 600 0 0 24 0 -24 P -24 Tidigarelagt projekt 
enligt KS beslut

Summa fritid förening 0 76 267 0 31 146 0 45 121 38 627
Övrigt inom TOF

IC10 Maskiner/Redskap Fastighet 547 309 0 238 P 238 Tidsförskjutningar
IC11 Konstnärlig Utsmyckning Tof 563 563 0 0
IC12 Råda Säteri, Mur M.M. 873 323 0 550 P 550 Tidsförskjutningar
IC20 Komponentutbyten Fastighet 5 000 6 761 0 -1 761 A Förskjutning mellan drift- 

och 
investeringsredovisninge

IC22 Säkerhetslarm/Brandlarm 1 082 1 043 0 39 P 39
IC24 Upprust Mark Skinnefjällskolan 3 500 68 0 3 432 P 3 432 Tidsförskjutningar
IC40 Akustikåtgärder Förskola/Skola 100 0 0 100 P 100
IC56 Ö Bygården Tillb, Bygården Omb 591 272 0 319 P 319 Återstående arbete 

innergård
IC60 Lokalanpassningar 4 122 2 167 0 1 955 P 1 955 Hindås brandstation, 

UTK, Ekdalagården 
planerat till år 2019.

IC62 Lunnaskolan Omb Kök Och Matsal 8 000 7 445 10 778 0 -3 333 A Omfattande 
konstruktionsförbättringa
r

IC63 Hindåsskolan Omb. Matsal 0 4 400 0 -4 400 A KS beslut 4 mkr. 
Underskott pga 
uppställning av 
paviljonger samt diverse 
markarbeten.

IC65 Upprustning Gårdar Skolor/Fsk 1 723 1 725 0 -2 A
IC66 Upprustning Utemiljö 2 000 3 211 0 -1 211 P -1 211 Statligt invest.bidrag 

beräknas inkomma 2019.
IC67 Ombyggnad Kök 2 099 1 268 0 831 P 831 Tidsförskjutningar
IC68 Lokalanpassningar Förskola 1 184 354 0 830 P 830 Tidsförskjutningar
IC69 Lokalanpassningar Grundskola 910 317 0 593 P 593 Tidsförskjutningar
IC70 Ombyggnad Kontaktcenter 0 1 708 0 -1 708 A KS beslut 3 mkr
IC71 Utveckling Råda Säteri 6 300 1 066 0 5 234 P 5 234 Tidsförskjutningar
IC74 Enkelt Avhjälpta Hinder 3 000 1 500 0 1 500 P 1 500 Tidsförskjutningar
IC75 Handikappolitisk Plan 373 369 0 4 A
IC76 Solstensförrådet Ombyggnad 3 000 392 0 2 608 P 2 608 Tidsförskjutningar
IC84 Belysning P-Platser/Lekplatser 300 260 0 40 P
IC85 Garantiarbeten 1 621 1 354 0 267 P 267 Återstående arbeten
IC88 Upprustn. Stall Råda Säteri 20 500 0 1 000 647 0 353 P 353 Tidsförskjutningar
IC90 Upprustning Vent.Anl Förskolor 1 860 84 0 1 776 P 1 776 Arbeten planerade till 

våren 2019 
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Projekt- Benämning (belopp i tkr)
kod Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift

Projektbudget totalt
Prognos                    

projektavvikelse totalt P=Pågående/   
A=Avslutat

Kommentarer till 
avvikelse

Förslag 
ombudgetering 

till 2019
Budget 2018 Utfall 2018

Budgetavvikelse     
2018

IC95 Energieffektivisering 1 736 1 013 0 723 P 223 Arbeten planerade till 
våren 2019 

Summa övrigt inom TOF 0 50 929 0 41 950 0 8 979 19 637
Summa fastighet 0 171 762 0 111 504 0 60 258 64 703
IT

IB02 Infrastruktur 4 000 364 3 494 364 506 Lägre investeringsbehov

IB04 Televäxel Kommunhuset 300 0 0 300 P 700 Uppgradering av växeln 
planerad längre fram i 

IC01 Kontorsmaterial TOF 0 46 0 -46 A Budgeterat på 
sektorsgemensamt, se 
nedan.

Summa it 0 4 300 364 3 540 364 760 700
MARK OCH ANLÄGGNINGAR

IF01 Övriga Inventarier 1 410 1 267 0 143 P 90 Tidsförskjutningar
IF04 Inköp Traktorer Med Utr. 1 000 430 0 570 P 570 Tidsförskjutningar
IF20 Lekplatser 700 713 0 -13 A
IF21 Utrustning Lekutrymmen 54 49 0 5 A
IF33 Näridrottsplats 1 611 523 0 1 088 P 1 088 Tidsförskjutningar
IF45 Uppr. Ridstigar, Spår & Leder 762 62 0 700 P 700 Tidsförskjutningar
IF50 Byte Konstgräsmatta Mke Ip 7 000 83 0 6 917 P 6 917 Tidsförskjutningar
IF51 Inventarier Pinntorps Idr.Hall 2 000 735 0 1 265 P 1 265 Tidsförskjutningar

0
Summa mark och anläggningar 0 14 537 0 3 860 0 10 677 10 630
STÄDSERVICE

IC05 Städmaskiner 650 502 0 148 A
Summa städservice 0 650 0 502 0 148 0
MÅLTIDSSERVICE

IC07 Inventarier Måltidsservice 550 421 0 129 A
Summa måltidsservice 0 550 0 421 0 129 0
SERVICE

IC02 Inventarier Husansvarig 100 87 0 13 P 513
Summa service 0 100 0 87 0 13 513
SEKTORSGEMENSAMT

IC01 Kontorsinventarier TOF 100 0 100 A Utfallet är på IT, se ovan.

Summa sektorsgemensamt 0 100 0 0 0 100 0
Summa inkomster/utgifter för sektorn 0 191 999 364 119 914 364 72 085 76 546
Summa netto för sektorn 191 999 119 551 72 448 76 546
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Investeringsredovisning för år 2018 Bilaga 2

KOMMUNLEDNING

Projekt- Benämning (belopp i tkr)
kod Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift
IA01 Konstnärlig utsmyckning 3 268 0 0 3 268 P 3 268 Tidsförskjutning 
IA82 E-handelsmodul 1 200 0 0 1 200 P 1 200 Tidsförskjutning 
IA90 E-arkiv 100 0 0 100 P 100 Tidsförskjutning 

0
Summa inkomster/utgifter för sektorn 0 4 568 0 0 0 4 568 4 568
Summa netto för sektorn 4 568 0 4 568 4 568

Projektbudget totalt
Prognos                    

projektavvikelse totalt P=Pågående/   
A=Avslutat

Kommentarer till 
avvikelse

Förslag 
ombudgetering 

till 2019
Budget 2018 Utfall 2018

Budgetavvikelse     
2018
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Resultatbudget

Belopp i mkr
Bokslut 

2018
Budget 

2019
Plan 
2020

Plan 
2021

Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar 1 920,8 2 009,3 2 113,0 2 198,1
Avskrivningar 128,8 133,8 144,2 153,4

Verksamhetens nettokostnader 2 049,6 2 143,1 2 257,2 2 351,5

Skatteintäkter, inkl inkomstutjämning 1 973,2 2 050,7 2 121,3 2 216,2
Generella statsbidrag och utjämning 126,4 154,0 154,5 163,8
Finansiella intäkter 5,3 3,4 3,4 3,4
Finansiella kostnader -6,7 -9,4 -12,2 -15,2
Finansiella kostnader för pensioner -17,7 -23,0 -20,8 -28,4

Resultat före extraordinära poster 31,0 32,8 -11,0 -11,7

RESULTAT 31,0 32,8 -11,0 -11,7

Härryda kommun
Balansbudget

Belopp i mkr
Bokslut 

2018
Budget 

2019
Plan 
2020

Plan 
2021

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0,1 0,1 0,1 0,1
Materiella anläggningstillgångar 2 457,6 2 723,8 2 979,6 3 226,2
Finansiella anläggningstillgångar 74,8 74,8 74,8 74,8
Summa anläggningstillgångar 2 532,5 2 798,7 3 054,5 3 301,1
Omsättningstillgångar
Tomtmark för försäljning 161,9 171,9 181,9 191,9
Fordringar 150,0 150,0 150,0 150,0
Likvida medel 176,0 150,0 100,0 50,0
Summa omsättningstillgångar 487,9 471,9 431,9 391,9

Summa tillgångar 3 020,4 3 270,6 3 486,4 3 693,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 865,2 898,0 886,9 875,2

varav årets resultat 31,0 32,8 -11,0 -11,7

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 784,5 792,2 803,9 825,5

varav avsättning pensionsskuld intjänat före 1998 595,5 581,0 567,1 555,3
Övriga avsättningar 9,6 9,6 9,6 9,6
Skulder
Långfristiga skulder 868,1 1 103,4 1 375,3 1 638,6

varav anslutningsavgifter, gatukostnad mm 168,1 170,0 175,0 180,0
Kortfristiga skulder 493,0 467,4 410,7 344,1
Summa skulder 2 155,2 2 372,6 2 599,5 2 817,8

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 020,4 3 270,6 3 486,4 3 693,0
SOLIDITET 29% 27% 25% 24%
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Ekonomiska planeringsförutsättningar inför 
budget/plan 2020-2024

4
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen
Bo Ekström

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-02-11 2019KS97  042

Ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2020-2024 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige skall den 17 juni 2019 fatta beslut om budget/plan inför perioden 
2020-2024. I samband med beslutet fastställs även mål och inriktningar för perioden.

Inför kommunfullmäktiges beslut arbetar den politiska organisationen parallellt med 
förvaltningen i syfte att ta fram underlag inför kommunfullmäktiges beslut. Dokumentet 
”Ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2020-2024” redovisar 
förvaltningens bedömning av det ekonomiska läget och de ekonomiska och praktiska 
förutsättningar som ingår i förvaltningens arbete. 

Den plan som antogs av kommunfullmäktige för perioden 2019-2020 innebär att 
kommunen inte uppnår målen för god ekonomisk hushållning. Inte heller balanskravet 
uppnås med den fastställda planen. 

De ekonomiska planeringsförutsättningarna utgår från att de finansiella målen skall 
uppnås utan förändringar av den kommunala skattesatsen. För att det skall vara möjligt 
bedömer förvaltningen att en justering av resurstilldelning jämfört med den antagna 
planen måste göras. Dessa justeringar redovisas i dokumentet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar de ekonomiska planeringsförutsättningar som ligger till 
grund för förvaltningens arbete med budget/plan inför perioden 2020-2024

Peter Lönn
Kommundirektör Bo Ekström

Ekonomichef
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3.3 Driftkalkyl 2020-2022 
I kalkylen inkluderas objekt för 2022 som finns med i den fastställda lokalresursplanen. 

Kostnader för målgruppsförändringar för 2022 är beräknade utifrån senaste 

befolkningsprognos. Löneökningar är kalkylerade till ca 2,7 % vilket är lägre än den gällande 

planen. Beräkningarna för skatteintäkter och pensionskostnader har uppdaterats med senaste 

prognosen från december 2018. Justering har också gjorts för ökade kapitaltjänstkostnader 

samt att den byggbonus kommunen erhållit från boverket kommer att tas bort från och med 

2019 (4 rnkr). I kalkylen har de ekonomiska scenarierna som beskrivs i kapitlet ovan 

inarbetats. För att nå det finansiella målet "Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens 

nettokostnader" behövs en resultatnivå på mellan 55-60 rnkr/år under planperioden. 

Bokslut Budget 
Res11/t11tr11k11illg, tkr 

2018 2019 

Verksamhetens nettokostnader 2 040 298 2 143 066 

Skatter och bidrag -2 099 683 -2 204 765

Finansiella kostnader och intäk.ier inkl 
19 002 28 944 

finansiell kostnad för pensioner 

RESULTAT 31 037 32 755 

Resultat enligt fastställd budget/plan 

Avvikelse Jämfö,1 med fastställd budget/plan 

Resultatets andel av nettokostnaderna 

Bokslut Budget 
Ramar per se!.tor, tkr 

2018 2019 

Utbildning och kultur I 169 501 I 227 992 

Socialtjänst 667 865 660 656 

Samhällsbyggnad 42 039 90 138 

Teknik och förva ltningsstöd 61 939 19 331 

Kommunledning 103 633 109 270 

Politisk verksam.het 11 619 13 414 

Finansförvaltning -2 087 633 -2 153 556

RESULTAT 31 037 32 722 

Resultat enligt fastställd b11dgetlpla11 

Avvikelse jämfö,1 med fastställd budget/plan 

Budget 

2020 

2 196 951 

-2 277 745

23 441 

57 353 

-JO 989

68 342

2,6%

Budget 

2020 

I 231 378 

677 818 

93 070 

19 802 

111 295 

13 591 

-2 204 307

57 353 

-10 989

68 3./2

Plan 

2021 

2 286 864 

-2 380 646

31 509 

62 273 

-11 662

73 935

2,7%

Plan 

2021 

1 271 443 

680 798 

91 479 

18 885 

112 530 

12 591 

-2 249 999

62 273 

-11 662

73 935

Plan 

2022 

2 400 844 

-2 511 971

31 698 

79 429 

-11 662

91 091

3,3 %

Plan 

2022 

1 305 225 

696 974 

92 979 

19 596 

112 530 

12 591 

-2 319 324

79 429 

-11 662

91 091
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Revidering av riktlinjer för skolskjuts inom 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola i 

Härryda kommun

6
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-02-18

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 40      Dnr 2018VFN8

Revidering av riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola i Härryda kommun 

 
Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2017 i 26 § riktlinjer för skolskjuts inom 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Härryda kommun. Riktlinjerna är framtagna i 
linje med skollagen (2010:800). Skollagens skrivningar om skolskjuts är generella och 
riktlinjerna behöver därför även anpassas i enlighet med rättspraxis.

Förvaltningen ser ett behov av att revidera nuvarande riktlinjer för skolskjuts i enlighet med 
Högsta förvaltningsdomstolens praxis. De föreslagna revideringarna avser skolskjuts vid 
växelvis boende då ena vårdnadshavaren bor utanför Härryda kommun samt skolskjuts vid val 
av skola i annan kommun (punkt 9 respektive 10 i nuvarande riktlinjer). Enligt riktlinjernas 
tidigare lydelse har elever i dessa fall beviljats skolkort som är giltigt inom Härryda kommun. 
I skollagen beskrivs skolskjuts som en färd från en plats i anslutning till elevens hem till den 
plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. Då ett skolkort inom Härryda kommun endast kan 
användas till kommungränsen är detta inte att betrakta som skolskjuts enligt skollagen utan 
bör ses som ett individuellt ekonomiskt resebidrag. Ett sådant beslut saknar stöd i skollagen 
och bör därmed inte omfattas av kommunens riktlinjer för skolskjuts.

Förvaltningen föreslår därför att skolskjuts vid växelvis boende ska kunna prövas utifrån båda 
vårdnadshavarnas adresser, förutsatt att dessa befinner sig inom Härryda kommun. Enligt de 
föreslagna nya riktlinjerna omfattas inte de fall en elev bor växelvis i olika kommuner. 
Därutöver föreslår förvaltningen att elever som går i en skola utanför kommunen har rätt till 
skolskjuts endast om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 
kommunen.

Förvaltningen föreslår vidare att riktlinjerna anpassas till den förändrade regleringen om 
förskoleklass som sedan 2018 är en obligatorisk skolform precis som grundskola och 
grundsärskola. Vidare har avsnittet Handläggning och beslut i skolskjutsärenden strukits i 
förslag till reviderade riktlinjer då avsnittet endast beskriver förvaltningens administrativa 
rutiner. Avsnittet om överklagande har förtydligats.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 3 december 2018.

Beslut

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige upphäver tidigare ”Riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-02-18

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

grundskola och grundsärskola i Härryda kommun” antagna den 27 februari 2017 i § 26.

Kommunfullmäktige fastställer ”Riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola i Härryda kommun” enligt föreliggande förslag att gälla från och med 28 mars 
2019.

----------------------
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Sektorn för utbildning och kultur
Pernilla Palm

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2018-12-03 2018VFN8  623

Revidering av riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola i Härryda kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2017 i 26 § riktlinjer för skolskjuts inom 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Härryda kommun. Riktlinjerna är 
framtagna i linje med skollagen (2010:800). Skollagens skrivningar om skolskjuts är 
generella och riktlinjerna behöver därför även anpassas i enlighet med rättspraxis.

Förvaltningen ser ett behov av att revidera nuvarande riktlinjer för skolskjuts i enlighet 
med Högsta förvaltningsdomstolens praxis. De föreslagna revideringarna avser skolskjuts 
vid växelvis boende då ena vårdnadshavaren bor utanför Härryda kommun samt 
skolskjuts vid val av skola i annan kommun (punkt 9 respektive 10 i nuvarande 
riktlinjer). Enligt riktlinjernas tidigare lydelse har elever i dessa fall beviljats skolkort 
som är giltigt inom Härryda kommun. I skollagen beskrivs skolskjuts som en färd från en 
plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. Då 
ett skolkort inom Härryda kommun endast kan användas till kommungränsen är detta inte 
att betrakta som skolskjuts enligt skollagen utan bör ses som ett individuellt ekonomiskt 
resebidrag. Ett sådant beslut saknar stöd i skollagen och bör därmed inte omfattas av 
kommunens riktlinjer för skolskjuts.

Förvaltningen föreslår därför att skolskjuts vid växelvis boende ska kunna prövas utifrån 
båda vårdnadshavarnas adresser, förutsatt att dessa befinner sig inom Härryda kommun. 
Enligt de föreslagna nya riktlinjerna omfattas inte de fall en elev bor växelvis i olika 
kommuner. Därutöver föreslår förvaltningen att elever som går i en skola utanför 
kommunen har rätt till skolskjuts endast om det kan ske utan organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter för kommunen. 

Förvaltningen föreslår vidare att riktlinjerna anpassas till den förändrade regleringen om 
förskoleklass som sedan 2018 är en obligatorisk skolform precis som grundskola och 
grundsärskola. Vidare har avsnittet Handläggning och beslut i skolskjutsärenden strukits 
i förslag till reviderade riktlinjer då avsnittet endast beskriver förvaltningens 
administrativa rutiner. Avsnittet om överklagande har förtydligats. 
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige upphäver tidigare ”Riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola i Härryda kommun” antagna den 27 februari 2017 i § 26.

Kommunfullmäktige fastställer ”Riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola i Härryda kommun” enligt föreliggande förslag att gälla från och med 
28 mars 2019.

Ärendet
Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2017 i 26 § riktlinjer för skolskjuts för 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Riktlinjerna är framtagna i linje med 
skollagen (2010:800). Kommunen gör en individuell prövning av varje skolskjutsansökan 
enligt skollagens regler och kommunens riktlinjer. Skollagens skrivningar om skolskjuts 
är generella och riktlinjerna behöver därför även anpassas i enlighet med rättspraxis. 

Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola med offentlig huvudman har enligt 
9 kap. 15b § (förskoleklassen), 10 kap. 32 § (grundskolan), 11 kap. 31 § (grundsärskolan) 
skollagen (2010:800) rätt till kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till 
färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan 
särskild omständighet. Förvaltningen ser ett behov att revidera nuvarande riktlinjer för 
skolskjuts vid växelvis boende samt vid val av skola i annan kommun. Dessa revideringar 
avser punkt 9 och 10 i nuvarande riktlinjer (se riktlinjer i bilaga). 

I och med att förskoleklassen från och med höstterminen 2018 är en obligatorisk 
skolform har elever i förskoleklass numera en lagstadgad rättighet till skolskjuts precis 
som elever i grundskola och grundsärskola. Därmed behövs inte längre punkt 2 i 
nuvarande riktlinjer. Vidare har avsnitt Handläggning och beslut i skolskjutsärenden 
(punkt 24-27) i nuvarande riktlinjer strukits i förvaltningens förslag till reviderade 
riktlinjer då avsnittet avser förvaltningens administrativa rutiner kring handläggning av 
skolskjuts. Information om handläggningen ges via kommunens hemsida. Avsnittet om 
överklagande i riktlinjerna har förtydligats. 

Skolskjuts vid växelvis boende mellan olika kommuner
Enligt skollagen prövas rätten till skolskjuts från elevens folkbokföringsadress. I de fall 
en elev bor växelvis hos sina vårdnadshavare i samma kommun kan eleven dock ha rätt 
till skolskjuts från båda bostadsadresserna oavsett vilken av dessa adresser som eleven är 
folkbokförd på. 

Enligt nuvarande riktlinjer i Härryda kommun (punkt 9 i riktlinjerna) prövas rätten till 
skolskjuts vid växelvis boende inom Härryda kommun från båda vårdnadshavarnas 
folkbokföringsadresser i de fall eleven går på en skola inom kommunen. Vid växelvis 
boende där ena vårdnadshavaren bor utanför Härryda kommun kan skolkort för linjetrafik 
inom Härryda kommun beviljas om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. Skolskjuts 
över kommungränsen beviljas inte. 
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I skollagen beskrivs skolskjuts som en färd från en plats i anslutning till elevens hem till 
den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. Då ett skolkort inom Härryda kommun 
endast kan användas till kommungränsen är detta inte att betrakta som skolskjuts utan bör 
ses som ett individuellt ekonomiskt resebidrag. Ett sådant beslut saknar stöd i skollagen 
och bör därmed inte omfattas av kommunens riktlinjer för skolskjuts. Skollagen 
föreskriver ingen skyldighet för kommuner att bevilja ersättning för del av kostnaden för 
skolskjuts. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i mål nummer 4922-13 avgjort en 
fråga som gällde skolskjuts vid växelvisboende i olika kommuner. HFD ansåg att 
skollagen på ett uttömmande sätt anger under vilka förutsättningar en kommun är skyldig 
att bekosta skolskjuts. Kommunens ansvar för skolskjuts enligt skollagen omfattar inte 
den situation när elev bor växelvis i olika kommuner. 

Skolskjuts vid val av skola utanför kommunen
Enligt skollagen har elever som går i en annan skola än den kommunen annars skulle 
placerat dem i rätt till skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter. Denna rättighet gäller dock inte elever som går i en fristående skola utanför 
kommunen. 

I nuvarande riktlinjer (punkt 10 i riktlinjerna) anges att om en elev har valt en skola i 
annan kommun kan skolkort för linjetrafik inom Härryda kommun beviljas, om eleven 
hade uppfyllt kraven för skolskjuts till anvisad skola inom kommunen. Skolskjuts över 
kommungränsen beviljas inte. 

Då ett skolkort inom Härryda kommun endast kan användas till kommungränsen är detta 
inte att betrakta som skolskjuts då skolskjuts i skollagen beskrivs som en färd från en 
plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. Ett 
skolkort inom Härryda kommun bör istället ses som ett individuellt ekonomiskt 
resebidrag. Ett sådant beslut saknar stöd i skollagen och bör därmed inte omfattas av 
kommunens riktlinjer för skolskjuts. Skollagen föreskriver ingen skyldighet för 
kommunen att på sådant sätt bevilja ersättning för del av kostnaden för skolskjuts. 
Utgångspunkten bör således vara att rätten till skolskjuts avser sträckan mellan hemmet 
och skolan och inte kan omfatta endast del av denna sträcka. Ersättning motsvarande 
skolkort för hela sträckan utgör en ekonomisk svårighet för kommunen då utfallet blir en 
merkostnad. Frågan om skolskjuts vid val av skola utanför kommunen har även lyfts i en 
dom i HFD (mål nr 10237–11 E) som fastslår två principer. Den första är att kommuner 
inte har någon skyldighet att bevilja skolskjuts endast för en del av skolresan och den 
andra är att HFD klargör att kravet för ekonomiska svårigheter är lågt ställt. I princip är 
kravet uppfyllt så fort merkostnader uppkommer för kommunen. 

Konsekvenser för den enskilde
Enligt föreslagna riktlinjer kommer ett individuellt ekonomiskt resebidrag inte att beviljas 
för elever som har ett växelvis boende mellan olika kommuner eller som går i en skola 
utanför kommunen. 
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Ekonomiska konsekvenser
De föreslagna riktlinjerna för skolskjuts medför inga ökade kostnader för kommunen. 
Kostnaderna för skolskjuts kommer istället att minska med 370 000 kronor. Av de elever 
som har ett växelvis boende mellan olika kommuner har idag 50 av dessa elever fått ett 
skolkort inom Härryda kommun beviljat. Kostnaden för dessa skolkort uppgår till 
220 000 kronor. Av de elever som går i en skola utanför kommunen har idag 34 elever 
fått ett skolkort inom Härryda kommun beviljat. Kostnaden för dessa skolkort uppgår till 
150 000 kronor. 

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att föreslagna revideringar i nuvarande riktlinjer anpassar 
riktlinjerna i linje med skollagen (2010:800) och gällande rättspraxis. 

Päivi Malmsten
Sektorschef

Bilaga

Riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Härryda 
kommun. Förändringar i form av borttagen text är rödmarkerad och överstruket i 
riktlinjerna. Förslag till ny text är gulmarkerad.
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Sektorn för utbildning och kultur 

                                                                    (Antagna i Kommunfullmäktige 2019-xx-xx)

Riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola i Härryda kommun 

Skolskjuts är transport mellan hemmet och skolan. Skolskjuts kan anordnas mellan 
busshållplatser eller särskilda uppsamlingsplatser i närheten av elevens hem och skola. 
De flesta skolskjutsar sker med bussar i kollektiv linjetrafik. Därutöver förekommer även 
upphandlade skolbussar och skoltaxibilar.

Skollagen anger de grundläggande krav som kommunen måste uppfylla. Rätten till 
skolskjuts i Härryda kommun prövas utifrån lag, praxis som uppstått efter domstolsutslag 
och följande riktlinjer.

Grundläggande riktlinjer

Rätten till skolskjuts prövas efter att elevens vårdnadshavare har lämnat ansökan till 
Härryda kommun. Ansökan prövas enbart om eleven är folkbokförd i Härryda kommun. 

1. Rätten till skolskjuts prövas mellan hemmet1 och placeringsskola2. 
Prövningar kan även göras enligt punkt 8 och 9.

2. Förskoleklass likställs i riktlinjerna med klass i grundskola

3. I Härryda kommun hänvisas alla skolskjutsberättigade elever i första hand 
till att åka kollektiv linjetrafik med skolkort3. Där linjetrafik saknas kan 
kommunen ordna skolskjuts med upphandlade skolbussar och skoltaxibilar. 
Plats på befintligt upphandlad skolbuss ersätter rätt till skolkort.

4. Rätt till skolskjuts beviljas endast till och från skolan ej och inte till eller från 
fritidshem. Undantag kan göras för elever inom grundsärskolan.

1 Med hemmet anses elevens folkbokföringsadress, eller annan vårdnadshavares folkbokföringsadress vid växelvis 
boende. 

Med anvisad skola avses den skola där eleven har sin grundplacering utifrån folkbokföringsadress.

2 Med placeringsskola avses den skola kommunen skulle erbjuda utifrån skollagens regler. 

3 Skolkort är ett färdbevis för skolresor i linjetrafik.
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5. För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts till förskoleklass, 
grundskola eller grundsärskola utifrån färdvägens längd ska färdvägen4 vara:

 för elev i förskoleklass och i årskurs 1-3, minst 2 kilometer till skolan.
 för elev i årskurs 4-5, minst 3 kilometer till skolan.
 för elev i årskurs 6-9, minst 4 kilometer till skolan.

6. En elev kan åläggas att själv eller med hjälp av vårdnadshavare transportera 
sig till busshållplatser eller särskilda uppsamlingsplatser. Längsta 
gångavstånd från elevens hem till anvisad uppsamlingsplats är: 

 för elev i förskoleklass och i årskurs 1-3, 2 kilometer 
 för elev i årskurs 4-5, 3 kilometer 
 för elev i årskurs 6-9, 4 kilometer

7. För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts med anledning av tillfällig 
eller permanent funktionsnedsättning krävs att funktionsnedsättningen 
inverkar på elevens möjligheter att på egen hand ta sig till skolan. 
Funktionsnedsättningen ska styrkas genom läkarintyg.

8. Vid val av annan kommunal skola eller fristående skola inom kommunen 
erbjuds skolskjuts i form av skolkort, om kraven för skolskjuts i övrigt är 
uppfyllda. Om linjetrafik saknas eller av andra skäl inte kan utnyttjas kan 
skolskjuts med upphandlade skolbussar eller skoltaxibilar erbjudas om det 
kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. 
För att bedöma organisatoriska eller ekonomiska svårigheter görs en 
jämförelse med de förutsättningar som skulle ha gällt till placeringsskolan.

Vid val av annan kommunal skola eller fristående skola inom kommunen 
erbjuds skolskjuts i form av skolkort, om kraven för skolskjuts i övrigt är 
uppfyllda. Om linjetrafik saknas eller av andra skäl inte kan utnyttjas kan 
skolskjuts med upphandlade skolbussar eller skoltaxibilar erbjudas om det 
kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter5 för kommunen.

9. Vid växelvis boende inom Härryda kommun kan rätt till skolskjuts prövas 
från båda vårdnadshavarnas folkbokföringsadress i de fall eleven går på en 
skola inom Härryda kommun. Vårdnadshavarna måste ha gemensam 
vårdnad om eleven och eleven bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna. 
Vid växelvis boende där ena vårdnadshavaren bor utanför Härryda kommun 
kan skolkort inom Härryda kommun beviljas om förutsättningarna för 
växelvis boende är uppfyllda. 

4 Med färdväg avses den kortast användbara gångvägen från hemmet till elevens skola. Färdväg fastställs, genom 
mätning på digital karta, från mittpunkten av hemmet till skolområdet.

5 För att bedöma organisatoriska eller ekonomiska svårigheter görs en jämförelse med de förutsättningar som skulle ha 
gällt till anvisad skola.
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10. Vid val av skola i annan kommun kan skolskjuts beviljas i det fall då det kan 
ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. 

Vid val av skola i annan kommun kan skolkort inom Härryda kommun 
beviljas, om eleven hade uppfyllt kraven för skolskjuts till anvisad skola. 
Skolskjuts över kommungränsen beviljas inte.

11. Väntetid är tid utöver så kallad karenstid6. Rimlig väntetid avgörs utifrån 
barnets ålder och eventuella andra omständigheter i det aktuella fallet. 

Grundsärskolan 

För elever i grundsärskolan gäller även följande.

12. För elever inskrivna i grundsärskolan kan skjuts till och från fritidshem 
ersätta skolskjuts till och från skolan. Skjutsarna ska ligga inom 
tidsintervallet kl. 7:00–8:00 och kl. 15:30-17:00. I annat fall är transporten 
vårdnadshavarens ansvar. 

13. För elever inskrivna i grundsärskolan kan skjuts till och från korttidstillsyn 
ersätta skolskjuts till och från skolan. Skjutsarna ska ligga inom 
tidsintervallet kl. 7:00–8:00 och kl. 15:30-17:00. I annat fall är transporten 
vårdnadshavarens ansvar. 

14. Om eleven regelbundet eller varaktigt vistas på ett korttidshem, är det att 
likställa med elevens hem. Korttidshem handläggs av sektorn för socialtjänst 
medan sektorn för utbildning och kultur handlägger skolskjuts. 

15.  I de fall Härryda kommun inte kan erbjuda en verksamhet som motsvarar 
elevens behov i förhållande till dess funktionsnedsättning utan anvisar skola 
i annan kommun beviljas skolskjuts till och från annan kommun. 

16. Elever inom grundsärskolan kan beviljas skolskjuts vid tre tillfällen per dag. 
Det kan bli aktuellt om kommunen inte har anordnat skola, fritidshem eller 
korttidstillsyn på lämpligt avstånd från varandra

Modersmålsundervisning 

17. Färdvägen mellan skola och platsen för modersmålsundervisningen bedöms 
enligt de grundläggande riktlinjerna. Valet av skjutsform görs av 
modersmålsansvarig i Härryda kommun och handläggare inom sektorn för 
utbildning och kultur. Det behövs ingen ansökan för skjuts mellan skola och 
platsen för modersmålsundervisningen 

5 Med karenstid menas tiden det tar för eleven att packa ihop och ta sig till busshållplats/uppsamlingsplats.
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18. I de fall deltagande i modersmålsundervisning medför att eleven missat sin 
ordinarie skolskjuts hem kan skolskjuts beviljas från modersmåls-
undervisningen till hemmet.

Vårdnadshavares ansvar 

19. Vårdnadshavare ansvarar för att förbereda barnet i att åka skolskjuts genom 
att ta del av ordningsregler vid skolskjuts som finns på Härryda kommuns 
hemsida. 

20. Vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till och från busshållplats 
eller särskild uppsamlingsplats vid hemmet på ett betryggande sätt. 

21. Vårdnadshavare ansvarar för att ansöka om skolskjuts på vårterminen före 
det läsår eleven ska börja i förskoleklass, årskurs 4 eller 6 samt vid 
nyinflyttning. Om inga förhållanden ändras gäller beslutet och ansökan 
behöver enbart göras inför dessa årskurser. Undantag görs vid tillfällig 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet där beslut gäller 
under aktuell period, dock som längst ett år i taget.

22. Vårdnadshavare ansvarar för att inkomma med ny ansökan om inte samma 
förhållanden föreligger som vid tidigare beslut. Exempelvis vid byte av 
skola, flytt eller andra förändringar.

23. En administrativ avgift om 100 kronor tas ut för borttappat eller vårdslöst 
hanterat skolkort enligt antagen taxa. Denna avgift betalas av 
vårdnadshavaren.

Handläggning och beslut i skolskjutsärenden 

24. Uppgifter om handläggningstider samt ansökningsperiod kommuniceras på 
Härryda kommuns webbplats, vårterminen före det läsår som ansökan gäller. 

25. Mätning av färdvägens längd samt bedömning av trafikförhållanden görs av 
kommunens trafikingenjörer. 

26. Handläggning av ansökan om skolskjuts vid funktionshinder eller någon 
annan särskild omständighet görs av handläggare inom sektorn för utbildning 
och kultur. 

27. Beslut fattas av ansvarig chef inom sektorn för utbildning och kultur, enligt 
delegationsordning. 
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Information om överklagande 

Beslut om skolskjuts kan i vissa fall överklagas genom förvaltningsbesvär. Det framgår i 
så fall av beslutet och medskickad besvärshänvisning. 

I de fall kommunen avslagit en ansökan om skolskjuts med hänvisning till 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter kan beslutet endast överklagas genom 
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Det kan bli aktuellt i de fall elev valt annan 
skola än anvisad skola.

Ett överklagande ska vara skriftligt och inkomma inom tre veckor från den dag då 
sökanden fick ta del av beslutet. Överklagandet lämnas till: 

Härryda kommun 

Sektorn för utbildning och kultur 

Ärende: Överklagande skolskjuts 

435 80 MÖLNLYCKE

Beslut om skolskjuts kan i vissa fall överklagas genom förvaltningsbesvär. Det framgår i 
så fall av beslutet och medskickad besvärshänvisning. Vid ett förvaltningsbesvär ska 
överklagan inkomma skriftligt inom tre veckor från den dag då sökanden fick ta del av 
beslutet. Överklagandet lämnas till: 

Härryda kommun 
Sektorn för utbildning och kultur 
Ärende: Överklagande skolskjuts 
435 80 MÖLNLYCKE

Alternativt via e-post till:
Skolskjuts@harryda.se

I de fall kommunen avslagit en ansökan om skolskjuts med hänvisning till 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter kan beslutet endast överklagas genom 
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Det kan bli aktuellt i de fall elev valt annan 
skola än placeringsskolan. I dessa fall skickas överklagan direkt till Förvaltningsrätten i 
Göteborg. 
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Sektorn för samhällsbyggnad
Robin Axelsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-28 2019KS73  050

Ramavtal för detaljplan Bråta 2:139

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beviljade den 29 maj 2017 § 178 planbesked för Bråta 2:139. 
Detaljplanen omfattar cirka 850 bostäder i blandade upplåtelseformer och cirka 27 000 
kvadratmeter kommersiella lokaler. Området består i dag till stora delar av ett stenbrott. 
Detaljplanen ska upprättas genom exploatörsdriven detaljplaneprocess. Förslag till 
detaljplanen har varit ute på samråd från den 19 december 2018 till den 22 januari 2019.   

Förvaltningen har upprättat förslag till ramavtal mellan Härryda Fastighets AB och 
Härryda kommun. Ramavtalet redovisar ansvarsfördelningen mellan kommun och 
exploatör vid genomförande av detaljplan för Bråta 2:139 samt översiktligt de krav och 
åtaganden exploatören kan förvänta sig i framtida exploateringsavtal. 

Ramavtalet baseras på det plankostandsavtal som undertecknats i samband med uppstart 
av detaljplanearbetet. Planavtalet reglerar kostnader och parternas skyldigheter och 
rättigheter vid upprättande av detaljplanen samt roller och ansvarsfördelning mellan 
kommun, exploatör och samordnare vid framtagande av detaljplanen. Längre fram 
kommer ett exploateringsavtal tas fram. I ett exploateringsavtal fastställs 
ansvarsfördelningen mellan kommunen och exploatörens vid genomförande av 
detaljplanen. Ramavtalet ska ligga till grund för framtida förhandling i 
exploateringsavtal.

Parterna är överens om att exploatörens åtaganden enligt ramavtal är att anse som rimliga 
i förhållande till exploatörens nytta av detaljplanen. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner ramavtal mellan Härryda kommun och Härryda Fastighets 
AB enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef Håkan Jacobsson och mark- och 
bostadschef Kristina Englund att underteckna ramavtalet.
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Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund

Mark- och bostadschef

Bilagor: 
Ramavtal 
Lägeskarta
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Lägeskarta

Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej
rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.Datum:  29.01.2019

Skala:  1:20000 400 m Page 140 of 345
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Sektorn för samhällsbyggnad
Robin Axelsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-28 2019KS72  253

Försäljning av del av Björröd 1:191

Sammanfattning
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till köpekontrakt mellan 
LC Development Fastigheter 12 AB och Härryda kommun. Köpekontraktet innebär att 
kommunen överlåter del av fastigheten Björröd 1:191 om totalt cirka 21 830 kvm till 
LC Development Fastigheter 12 AB för en köpeskilling av 7 640 500 kronor. 

Överlåtelsen avser ett område som enligt detaljplan är avsett för industri, kontor och 
detaljhandel. I dagsläget finns i Björröd ca 55 000 kvm planlagd verksamhetsmark som ej 
ännu är såld.

LC Development Fastigheter 12 AB avser upprätta, åt företaget som ska etablera sig på 
området, en anläggning som innehåller ett centrallager, en logistikdel samt en 
produktionsdel för bearbetning av ståldetaljer och ventilationskanaler. Företaget som ska 
etablera sig är verksamma inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering mot den 
professionella marknaden. 50-55 personer kommer arbeta där initialt varav merparten 
behöver ny anställas. Anläggningen kommer att hålla sig inom ramarna för vad 
detaljplanen tillåter vad gäller buller.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt mellan Härryda kommun och 
LC Development Fastigheter 12 AB enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef Håkan Jacobsson och mark- och 
bostadschef Kristina Englund att underteckna köpekontraktet och övriga till försäljningen 
tillhörande handlingar. 

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund

Mark- och bostadschef
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Bilagor: 
Köpekontrakt
Lägeskarta
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Lägeskarta

Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej
rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.Datum:  13.09.2018

Skala:  1:10000 200 m Page 150 of 345
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Yttrande och ställningstagande till bildande av 
naturreservatet Hårssjön- Rambo mosse i 

Härryda kommun och Mölndals stad

9
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Sektorn för Samhällsbyggnad
Emma Nevander

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-21 2015KS252  265

1 (3)

Yttrande och ställningstagande till bildande av naturreservatet 
Hårssjön- Rambo mosse i Härryda kommun och Mölndals stad

Sammanfattning
Härryda kommun ombeds lämna synpunkter på förslag till bildande av naturreservatet 
Hårssjön – Rambo mosse i Härryda kommun och Mölndals stad. Yttrandet ska vara 
Länsstyrelsen tillhanda senast den 20 mars 2019. Detta är förslagets enda remisstillfälle. 
Markägare och sakägare har samtidigt föreslagits att inkomma med eventuella synpunkter 
på förslaget. Härryda kommun är tillfrågat både som sakägare och markägare. 
Länsstyrelsen beslutar om bildandet av statligt naturreservat men kommunens yttrande 
väger tungt. 

Området är beläget cirka tre kilometer sydväst om Mölnlycke. Området är 447 hektar 
stort. Med sitt läge nära Göteborg, Mölndal och Mölnlycke är Hårssjön – Rambo mosse 
ett viktigt tätortsnära grönområde både för dess naturvärden men framförallt för 
friluftslivet. Kommunstyrelsen föreslås anta förvaltningens tjänsteskrivelse som förslag 
till beslut.

Förvaltningen ställer sig positiv till bildandet av naturreservatet Hårssjön – Rambo 
mosse. Förvaltningen anser att det är viktigt att överenskommelserna med markägarna 
sker på ett bra sätt. Härryda kommun anser att Länsstyrelsen ska avvakta 
järnvägsutredningen innan naturreservatet bildas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Länsstyrelsens överenskommelse om intrångsersättning.

Kommunstyrelsen medger att ett statligt naturreservat bildas på kommunalägd mark 
enligt 7 kap 4-6 och 30§§ Miljöbalken och 3 § Förordningen om områdesskydd med de 
gränser som framgår av bifogad karta, bilaga 1. 

Kommunstyrelsen godkänner Länsstyrelsens förslag på reservatföreskrifter som framgår 
av bifogat förslag till beslut 2018-12-10, dnr 511-14697-2012, bilaga 2. 

Kommunstyrelsen godkänner att reservatgränserna får märkas ut i fält och att kommunen 
ska tåla mindre gränsavvikelse i förhållande till Länsstyrelsens beslut om naturreservatets 
utbredning, bilaga 1.
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Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget. 

Ärendet
Härryda kommun ombeds lämna synpunkter på förslag till bildande av naturreservatet 
Hårssjön – Rambo mosse i Härryda kommun och Mölndals stad. Yttrandet ska vara 
Länsstyrelsen tillhanda senast den 20 mars 2019. Detta är förslagets enda remisstillfälle. 
Markägare och sakägare har samtidigt föreslagits att inkomma med eventuella synpunkter 
på förslaget. Härryda kommun är tillfrågat både som sakägare och markägare.  
Länsstyrelsen beslutar om bildandet av statligt naturreservat men kommunens yttrande 
väger tungt. 

Förvaltningen ställer sig positiv till bildandet av naturreservatet Hårssjön – Rambo 
mosse. Förvaltningen anser att det är viktigt att överenskommelserna med markägarna 
sker på ett bra sätt. Härryda kommun anser att Länsstyrelsen ska avvakta 
järnvägsutredningen innan naturreservatet bildas.

Bakgrund 
Regeringen gav 2002 Länsstyrelsen i uppdrag att i ett program för tätortsnära 
naturområden peka ut värdefulla natur- och friluftsområden som behöver få ett långsiktigt
skydd. Programmet antogs 2003 (Länsstyrelsens rapport 2003:53). Hårssjön -
Rambo mosse är ett av de utpekade områdena som är lämpligt för reservatsbildning med 
tanke på dess tätortsnära läge och värde för friluftslivet. Hårssjön – Rambo mosse är 
beläget cirka tre kilometer sydväst om Mölnlycke. Området är 447 hektar stort varav 54 
hektar består av vatten. Reservatets höga natur- och friluftsvärden motiverar att hela 
området ges ett långsiktigt skydd, eftersom exploatering och utbyggnad av de 
intilliggande tätorterna bedöms utgöra ett hot framöver, allt eftersom Göteborg med 
kranskommuner växer. Länsstyrelsen påbörjade reservatsbildningsarbetet 2006. Dialog 
om gränser, föreskrifter och skötselplan har förts under hand med berörda markägare.

Området
Hårssjön med omgivningar ingår i område av riksintresse för naturvård (Hålsjön NRO 
14164) och riksintresse för friluftsliv (NV04528-15). Inom reservatet finns tre områden 
utpekade i lövskogsinventeringarna för Härryda kommun respektive ett för Mölndals 
stad. Det finns sju nyckelbiotoper och två naturvärdesobjekt utpekade av Skogsstyrelsen 
inom reservatet. Hårssjön med omgivande sumpskogar, Rambo mosse och 
Hårskerödsmossen är upptagna i Länsstyrelsens våtmarksinventering. I översiktsplanen 
för Härryda kommun från 2012 anges området kring Hårssjön som värdefullt 
naturområde med hänsynsnivå ett (högst). Hårssjön omfattas av 
strandskyddsbestämmelser enligt 13 § miljöbalken. I nordöstra delen av det föreslagna 
naturreservatet finns ett område för framtida utbyggnad av Götalandsbanan (förlagd i 
tunnel under reservatet). Området är utpekat som riksintresse för järnväg. Härryda 
kommun ställer sig positiva till bildandet av naturreservatet Hårssjön – Rambo mosse. 
Härryda kommun anser att det är viktigt att överenskommelserna med markägarna sker 
på ett bra sätt. Härryda kommun anser att Länsstyrelsen ska avvakta järnvägsutredningen 
innan naturreservatet bildas

Syftet med naturreservatet
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 Bevara en för regionen ovanlig sjötyp med mycket höga ornitologiska värden,
genom sjöns funktion som rast- och häckningslokal för ett stort antal fågelarter, 
varav många är hotade arter.

 Bevara våtmarksområdet vid Rambo mosse, en relativt orörd myr med höga 
ornitologiska och botaniska värden.

 Bevara biologisk mångfald och hotade arter knutna till värdefulla livsmiljöer
som ädellövskog, lövsumpskog, myrmosaiker med hällmarker samt strukturer
som död ved, grova träd, hålträd och bryn.

 Främja nattskärrans livsmiljöer vilket även gynnar flera andra arter.
 Skydda ett större storstadsnära naturområde av stor betydelse för friluftslivet.

Länsstyrelsen beslutar vilka föreskrifter som ska gälla i naturreservatet. Beslutet är fattat 
med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken. Förvaltare av naturreservatet kommer att 
vara Västkuststiftelsen. Förvaltningen ska ske i samverkan med berörda markägare.

Ersättning för markintrång
Kommunen anser att Länsstyrelsens erbjudande om intrångsersättning är rimlig i 
förhållande till de begränsningar som reservatföreskrifterna innebär för kommunal mark. 
Härryda kommun har föreslagits 6 579 000 kronor som intrångsersättning.

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Emma Nevander

Kommunekolog

Bilagor:
Kartbilaga
Förslag till bildande av naturreservatet Hårssjön – Rambo mosse 
Förvaltningens yttrande 
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Härryda Kommun 435 80 Mölnlycke  Besöksadress: Råda Torg  Telefon 031-724 61 00  Fax 031-724 61 75
kommun@harryda.se  www.harryda.se

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förslå Länsstyrelsen att avvakta med naturreservat tills 
dess att sträckningen för Götalandsbanan är fastlagd och beslutad. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att förhandla om markbyte med berörda 
statliga myndigheter, så att kommunen får ersättningsmark i form av produktionsskog 
eller byggbar mark istället för ersättning.

När sträckningen för Götalandsbanan är fastlagd och beslutad, samt kommunen fått 
erbjudande om ersättningsmark enligt ovan ställer sig kommunen positiv till att 
Länsstyrelsen inrättar naturreservat och ansvarar för förvaltning.  

Kommunstyrelsen antar ordförandens förslag till yttrande som sitt eget.
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Datum   
2019-02-01                                               2015KS252  265

Ordförandens förslag till yttrande angående förslag till bildande 
av naturreservatet Hårssjön- Rambo mosse i Härryda kommun 
och Mölndals stad

 

 

Härryda kommun 435 80 Mölnlycke ● Besöksadress: Råda torg 1 ● 031-724 61 00
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Synpunkter till Länsstyrelsen

Härryda kommun anser att den totala arealen för fastigheter som ägs av 
Härryda kommun eller andra markägare och som omfattas av naturreservat 
bör framgå. Om hel fastighet berörs bör det framgå att reservatet omfattar 
hela fastigheten och den areal som fastigheten har. Om del av fastigheten 
omfattas bör det framgå hur stor del av fastigheten som omfattas av 
reservatet. Det bör även finnas en karta som redovisar fastigheter inom 
naturreservatet.

I skötselplanen anges att parkeringsplatser ska anläggas. Det är svårt att 
avgöra utifrån beslutskartan om parkeringsfickan på Hårskerödsvägen är 
placerad inom eller utanför reservatsgränsen. Härryda kommun förutsätter 
att medel finns avsatta i reservatsbudgeten för uppförande och drift av 
parkeringsplatsen. 

I skötselplanen nämns bara Härryda kommuns hänsynsnivå för området. I 
Härryda kommuns naturvårdsplan har större delen av området 
naturvårdsklass 1, högsta naturvärde. En smal zon av ytan i nordöst och ett 
mindre område söder om Hårskeröds mosse har naturvårdsklass 2, mycket 
högt naturvärde. Utdrag ur naturdatabasen med uppgifter om objekten har 
översänts till Länsstyrelsens reservatshandläggare av kommunekologen.

Härryda kommun har noterat att det finns ytterligare referenser i Härryda 
kommuns naturvårdsplan som berör området än de Länsstyrelsen noterat. 
En förteckning över dessa har sänts per mail till Länsstyrelsens 
reservatshandläggare 2019-01-31.

Kartorna är tydliga och informativa. Vägar såsom Hårskerödsvägen bör 
synas på beslutskartan för orienteringens skull. Det skulle även underlätta 
om kommungränsen synliggjordes på någon av kartorna. Österut ligger 
Finnsjöns friluftsområde genom att på framtida informationstavlor 
synliggöra spåret ”Finnsjön runt” och naturstigar i skogen mellan det 
blivande naturreservatet möjliggör man för besökare att hitta hit även 
österifrån. 
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Härryda kommun har noterat den kommunalt anlagda ridstigen synliggjorts 
på bilaga 3c. Den del som återges är delvis felaktig och delar saknas. 
Härryda kommuns gisenhet har i januari 2019 skickat över filer med rätt 
sträckning till Länsstyrelsen. Även de anslutande ridstigarna i Mölndals stad 
behöver synliggöras på kartan då dessa ridstigar har betydelse för 
friluftslivet i området. För att drifta de kommunala ridstigarna behöver 
kommunen kunna framföra motorfordon inom naturreservatet. 

Informationstavlans text och karta bör finnas som pdf för information om 
naturreservatet på Länsstyrelsens och på kommunernas hemsida. Alternativt 
att en digital broschyr tas fram för reservatet. En informationstavla om 
reservatet bör även finnas vid Bohusledens södra passage in i 
naturreservatet. 

Ängsytan i Rambodal vid vindskyddet och grillplatsen (beskrivs på s. 9) 
inom område 2:11 (lövskogar), saknar riktad skötsel. Ett alternativ är istället 
att ängen får ett eget område inom skötselområdestypen 4 - åker/vall? 

I skötselplanen nämns tre rastplatser med eldstad. Har Länsstyrelsen 
planerat att ved ska finnas tillgänglig vid eldstäderna? 

Per Vorberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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Datum   
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Remissvar förslag till bildande av naturreservatet Hårssjön- 
Rambo mosse i Härryda kommun och Mölndals stad

 

 

Härryda kommun 435 80 Mölnlycke ● Besöksadress: Råda torg 1 ● 031-724 61 00
kommun@harryda.se ● www.harryda.se

 
 

H
K1

00
0,

 v
1.

0,
 2

01
6-

09
-1

2 
   

Synpunkter till Länsstyrelsen
Härryda kommun ställer sig positiva till bildandet av naturreservatet 
Hårssjön – Rambo mosse. Härryda kommun anser att det är viktigt att 
överenskommelserna med markägarna sker på ett bra sätt. Härryda kommun 
anser att Länsstyrelsen ska avvakta järnvägsutredningen innan 
naturreservatet bildas.

Länsstyrelsen skriver under skötselområde 8 på sidan 18, att ”Härryda 
kommun ansvarar fullt ut, genom överenskommelse, för restaurerings- och 
underhållskostnader som krävs för att återskapa miljöer där nattskärran 
trivs. Förvaltaren av reservatet ansvarar för att åtgärderna genomförs, 
även i de områden som ligger utanför reservatsgränsen. Åtgärderna ska 
kompensera för intrång i de nattskärrerevir som försvunnit i samband med 
kommunens exploatering av mark och ska därigenom öka nattskärrans 
möjligheter att bilda nya revir inom området. Skötselområdet omfattar både 
ytor inom och utanför reservatet”. Härryda kommun anser att det är 
olämpligt att reglera kompensationsåtgärder för kommande exploatering i 
förslag till skötselplan för naturreservatet. Eventuella 
kompensationsåtgärder för exploatering inom ny detaljplan för Enbacken 
etapp II bör istället ske inom detaljplaneprocessen. Härryda kommun ställer 
sig positiva till att delar av eventuella framtida kompensationsåtgärder kan 
utföras inom naturreservatet. Ytterligare kontakt med Länsstyrelsen önskas i 
denna fråga.

Härryda kommun har noterat att det finns ytterligare referenser i Härryda 
kommuns naturvårdsplan som berör området än de Länsstyrelsen noterat. 
En förteckning över dessa har sänts per mail till Länsstyrelsens 
reservatshandläggare 2019-01-31.

Härryda kommun anser att den totala arealen för fastigheter som ägs av 
Härryda kommun eller andra markägare och som omfattas av naturreservat 
bör framgå. Om hel fastighet berörs bör det framgå att reservatet omfattar 
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hela fastigheten och den areal som fastigheten har. Om del av fastigheten 
omfattas bör det framgå hur stor del av fastigheten som omfattas av 
reservatet. Det bör även finnas en karta som redovisar fastigheter inom 
naturreservatet.

I skötselplanen anges att parkeringsplatser ska anläggas. Det är svårt att 
avgöra utifrån beslutskartan om parkeringsfickan på Hårskerödsvägen är 
placerad inom eller utanför reservatsgränsen. Härryda kommun förutsätter 
att medel finns avsatta i reservatsbudgeten för uppförande och drift av 
parkeringsplatsen. 

I skötselplanen nämns bara Härryda kommuns hänsynsnivå för området. I 
Härryda kommuns naturvårdsplan har större delen av området 
naturvårdsklass 1, högsta naturvärde. En smal zon av ytan i nordöst och ett 
mindre område söder om Hårskeröds mosse har naturvårdsklass 2, mycket 
högt naturvärde. Utdrag ur naturdatabasen med uppgifter om objekten har 
översänts till Länsstyrelsens reservatshandläggare av kommunekologen.

I skötselplanen nämns tre rastplatser med eldstad. Har Länsstyrelsen 
planerat att ved ska finnas tillgänglig vid eldstäderna? 

Kartorna är tydliga och informativa. Vägar såsom Hårskerödsvägen bör 
synas på beslutskartan för orienteringens skull. Det skulle även underlätta 
om kommungränsen synliggjordes på någon av kartorna. Österut ligger 
Finnsjöns friluftsområde genom att på framtida informationstavlor 
synliggöra spåret ”Finnsjön runt” och naturstigar i skogen mellan det 
blivande naturreservatet möjliggör man för besökare att hitta hit även 
österifrån. 

Härryda kommun har noterat den kommunalt anlagda ridstigen synliggjorts 
på bilaga 3c. Den del som återges är delvis felaktig och delar saknas. 
Härryda kommuns gisenhet har i januari 2019 skickat över filer med rätt 
sträckning till Länsstyrelsen. Även de anslutande ridstigarna i Mölndals stad 
behöver synliggöras på kartan då dessa ridstigar har betydelse för 
friluftslivet i området. 

För att drifta de kommunala ridstigarna behöver kommunen kunna framföra 
motorfordon inom naturreservatet. 

Informationstavlans text och karta bör finnas som pdf för information om 
naturreservatet på Länsstyrelsens och på kommunernas hemsida. Alternativt 
att en digital broschyr tas fram för reservatet. En informationstavla om 
reservatet bör även finnas vid Bohusledens södra passage in i 
naturreservatet. 

Ängsytan i Rambodal vid vindskyddet och grillplatsen (beskrivs på s. 9) 
inom område 2:11 (lövskogar), saknar riktad skötsel. Ett alternativ är istället 
att ängen får ett eget område inom skötselområdestypen 4 - åker/vall? 
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Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Emma Nevander

Kommunekolog

Bilagor:
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-21
Protokoll kommunstyrelsen 2019-03-07 § XX
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Postadress: 
Länsstyrelsen Västra Gö-
talands län 
403 40 Göteborg 

Besöksadress: 
 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
010-224 40 22(fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Naturavdelningen 
Helena Bager 
010-22 44 674 

helena.bager@lansstyrelsen.se 

 Enligt sändlista 

 

 
Förslag till bildande av naturreservatet Hårssjön- 
Rambo mosse i Härryda kommun och Mölndals stad 

Länsstyrelsen har upprättat förslag till beslut med föreskrifter och avgränsning 
samt förslag till skötselplan för naturreservatet Hårssjön- Rambo mosse. 

Du lämnas nu tillfälle att yttra dig över förslaget. Yttrandet ska vara Länsstyrelsen 
tillhanda senast den 20 mars 2019.  

Skicka yttrandet till: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se eller 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg  
Ange dnr 511-14697-2012 

 

Markägare och sakägare har samtidigt förelagts att inkomma med eventuella syn-
punkter på förslaget. 

 

Helena Bager 

 

Bilagor: 

Förslag till beslut 

Förslag till skötselplan 

Sändlista 
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Postadress: 
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 
403 40 Göteborg 

 Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (växel) 
010-224 40 22 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Naturavdelningen 
Helena Bager 
010-22 44 674 

helena.bager@lansstyrelsen.se 

  

 
 
Förslag till beslut om bildande av naturreservatet  

Hårssjön-Rambo mosse i Härryda kommun och  

Mölndals stad 

Innehåll 
Beslut om bildande m.m. 

Syftet med naturreservatet 

Skälen för Länsstyrelsens beslut 

Beslut om föreskrifter 

Ärendets handläggning 

Länsstyrelsens bedömning och motivering 

Upplysningar 

Bilagor 
Bilaga 1a. Beslutskarta med järnvägsutredning 

Bilaga 1b. Beslutskarta föreskrift C6 (eldning) och C7 (cykling)  

Bilaga 2. Översiktskarta 

Bilaga 3. Skötselplan 

Bilaga 4. Sakägarförteckning 

Page 162 of 345



 

  
 
Förslag till beslut 
2018-12-10 

 
Diarienummer 
511-14697-2012 
 

 
Sida 

2(11) 

 
Uppgifter om naturreservatet 
Namn: Naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse 
NVR ID: 2005509 
Län: Västra Götalands län 
Kommun: Härryda och Mölndal 
Ungefärlig mittpunkt: N 6391523, E 325541 SWEREF99 
Lägesbeskrivning: Ca 3 km sydväst om tätorten Mölnlycke och ca 5 km 

sydost om Mölndals stad. 
Fastigheter och ägare: Enligt sakägarförteckning (bilaga 4) 
Nyttjanderättsinnehavare: Enligt sakägarförteckning (bilaga 4) 
Areal (ha): 477 ha, varav vatten 54 ha 
Förvaltare: Västkuststiftelsen 
Naturgeografisk region: S. Västergötlands sprickdalsområde 
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Beslut om bildande m.m. 
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 som natur-
reservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken.  

Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen. 

Namnet ska vara Naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse. 

Beslutet riktar sig till allmänheten, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, 
vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområ-
det.  

I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. fastställer Länsstyrelsen bifogad skötselplan för naturreservatets långsiktiga 
vård.  

Länsstyrelsen utser Västkuststiftelsen som förvaltare av naturreservatet. Beslutet är 
fattat med stöd av 21 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att:   

• Bevara en för regionen ovanlig sjötyp med mycket höga ornitologiska värden, 
genom sjöns funktion som rast- och häckningslokal för ett stort antal fågelarter, 
därav många hotade arter.  

 
• Bevara våtmarksområdet vid Rambo mosse, en relativt orörd myr med höga or-

nitologiska och botaniska värden. 
 

• Bevara biologisk mångfald och hotade arter knutna till värdefulla livsmiljöer 
som ädellövskog, lövsumpskog, myrmosaiker med hällmarker samt strukturer 
som död ved, grova träd, hålträd och bryn. 

 
• Främja nattskärrans livsmiljöer vilket även gynnar flera andra arter. 

 
• Skydda ett större storstadsnära naturområde av stor betydelse för friluftslivet. 

 
 

Syftet ska uppnås genom att   

 
• Sjön och samtliga våtmarker inom reservatet skyddas mot utdikning och andra 

åtgärder som negativt påverkar områdets hydrologi. 
 
• Åtgärder och verksamheter som riskerar att förstöra områdets höga värden för 

fågellivet förbjuds. 
 
• All skog inom reservatet skyddas mot produktivt skogsbruk, naturvårdsinriktad 

skötsel bedrivs i vissa delar. 
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• Restaurering i delar av området för att stärka nattskärrans livsmiljöer. 
 
• Hela området skyddas mot exploatering och utbyggnad.  
 
• Anordningar för friluftslivet iordningställs och underhålls. 

Skälen för Länsstyrelsens beslut 
Hårssjön-Rambo mosse är ett stort, mycket varierat område och hyser därmed 
många olika livsmiljöer och arter. Området är välutnyttjat när det gäller en rad 
olika friluftsaktiviteter.  
 
Området är utpekat som lämpligt för reservatsbildning i Program för skydd av tä-
tortsnära naturområden i Göteborgsregionen (Länsstyrelsen, 2003) med tanke på 
dess tätortsnära läge och värde för friluftslivet. Reservatets höga natur- och frilufts-
värden motiverar att hela området ges ett långsiktigt skydd, eftersom exploatering 
och utbyggnad av de intilliggande tätorterna bedöms utgöra ett hot framöver, allt 
eftersom Göteborg med kranskommuner växer.  
 
För att områdets värden ska kunna bevaras och utvecklas behövs viss skötsel. Re-
servatsbildning underlättar genomförandet av naturvårdsinriktad skötsel och möj-
ligheten att iordningställa anordningar för friluftslivet.  

Beslut om föreskrifter 
Länsstyrelsen beslutar att följande föreskrifter ska gälla i naturreservatet. Beslutet 
är fattat med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken. 
 
A. Föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden 

(7 kap 5 § miljöbalken) 
 
Det är förbjudet att inom naturreservatet: 
 
1. Uppföra byggnad eller annan anläggning.  
 
2. Anlägga brygga. 
 
3. Uppföra mast, antenn, vindkraftverk, torn eller liknande. Bestämmelser om få-

geltorn finns i A14. 
 
4. Anlägga luftledning. 
 
5. Spränga, borra, gräva, schakta, bedriva täkt, tippa, utfylla på land och i vatten. 
 
6. Dika, muddra, dämma, valla in eller avleda vatten. 
 
7. Anordna upplag eller deponera massor.  
 
8. Avverka träd, röja, gallra, så eller plantera skog eller utföra annan skogsbruks-

åtgärd.  
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9. Ta bort, flytta eller upparbeta dött träd, buskar eller vindfälle. Träd som riske-

rar att falla över väg, stig, åkermark får tas bort. Trädet ska om lämnas som 
död ved inne i reservatet. 

 
10. Anlägga väg eller parkeringsplats. 
 
11. Bedriva jakt på fågel. 

 
12. Gödsla, kalka mark eller använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel. 
 
 
Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd: 
 
13. Utföra arkeologiska utgrävningar i Tulebo mosse i samband med undersök-

ningar kring Tuleboborgen. 
 

14. Anlägga stig och gång/cykel/ridvägar samt fågeltorn. 
 
15. Anlägga markledningar/anläggningar för el, data, telefoni, vatten, avlopp och 

liknande. 
 
Föreskrifter enligt A ovan gäller inte i följande fall: 
 
• När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför de åtgärder som behövs för att 

tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår under B.  
 

• Vid drift och underhåll av befintliga ridstigar och fågeltorn. 
 

• Vid uppförande av älgtorn, gömsle eller liknande konstruktion för jakt. Befint-
liga siktgator för jakt ska också få underhållas.  

 
• Om markägaren eller förvaltaren behöver utföra mekanisk bekämpning av för 

området invasiva eller främmande arter.  
 
• Vid reparation, underhåll, trädsäkring och ombyggnad av befintliga luftled-

ningar. Markskador ska då om möjligt undvikas, men uppkommer markskador 
ska de reperaras.  

 
• Vid reparation och underhåll av befintliga vägar, VA-anläggningar, ledningar, 

rör, diken och dräneringar.  
 

• Vid förberedelser och undersökningar inför planerad underjordisk järn-
väg med tillhörande anläggningar och anordningar inom markerat om-
råde ”järnvägsutredning” i bilaga 1a. Observera att den allmänna anmäl-
ningsskyldigheten enligt 12:6 MB första stycket råder för planerad verksamhet 
eller åtgärd (exempelvis undersökningar inför järnvägsbygge) som kan komma 
att väsentligt ändra naturmiljön. 
 

• Vid byggnation, underhåll och drift av planerad underjordisk järnväg 
med tillhörande anläggningar och anordningar inom markerat område 
”järnvägsutredning” i bilaga 1a.  
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B. Föreskrifter om skyldighet att tåla visst intrång (7 kap 6 § miljöbalken) 
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar ut-
förs och att följande åtgärder vidtas: 
 
1. Naturreservatet märks ut i terrängen. 
 
2. Parkeringsplatser anläggs och informationsskyltar sätts upp. 
 
3. Anläggning och underhåll av friluftsanordningar såsom vandringsled med till-

hörande anordningar t.ex. spänger och stängselgenomgångar, eldstäder etc. 
 
4. Gallring, röjning, slåtter, betesdrift, avspärrning, naturvårdsbränning, ringbark-

ning eller liknande åtgärder. 

5. Undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och vattenförhållanden. 
 
 
C. Ordningsföreskrifter om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet samt 

om ordningen i övrigt inom naturreservatet (7 kap 30 §) 
Det är förbjudet att inom naturreservatet: 
 
1. Framföra motordrivet fordon i terräng samt på stigar. Gäller inte vid uttrans-

port av fällt vilt vid jakt eller för jordbrukets behov. 
 
2. Skada eller göra åverkan på levande och döda träd och buskar samt vindfällen. 

 
3. Utplantera för området invasiva eller främmande arter. 
 
4. Ställa upp husvagn eller husbil över natt. 
 
5. Framföra motorbåt. Elmotor är tillåten. 
 
6. Medföra okopplad hund. Gäller ej jakträttsinnehavare vid jakt.  
 
7. Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser, se bilaga 1b.   

 
8. Cykla på Rambo mosse och Hårskeröds mossen enligt karta bilaga 1b. 

 
Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd: 

9. Ordna tävlingar och andra arrangemang med deltagare över 100 personer. 
 
Föreskrifter enligt C ovan gäller inte i följande fall: 
 

• När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för 
naturreservatets vård och skötsel. 
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• När Länsstyrelsen, eller den Länsstyrelsen utser, genomför naturinvente-

ringar vilka även kan innebära insamling av arter i vetenskapligt syfte om 
förbud mot insamling av växt- och eller djurart. 

• Vid förberedelser och undersökningar inför planerad underjordisk järn-
väg med tillhörande anläggningar och anordningar inom markerat om-
råde ”järnvägsutredning” i bilaga 1a. Observera att den allmänna anmäl-
ningsskyldigheten enligt 12:6 MB första stycket råder för planerad verksamhet 
eller åtgärd (exempelvis undersökningar inför järnvägsbygge) som kan komma 
att väsentligt ändra naturmiljön. 
 

• Vid byggnation, underhåll och drift av planerad underjordisk järnväg 
med tillhörande anläggningar och anordningar inom markerat område 
”järnvägsutredning” i bilaga 1a.  

Ärendets handläggning  
Regeringen gav 2002 Länsstyrelsen i uppdrag att i ett program för tätortsnära na-
turområden peka ut värdefulla natur- och friluftsområden som behöver få ett lång-
siktigt skydd. Programmet antogs 2003 (Länsstyrelsens rapport 2003:53). Hårs-
sjön- Rambo mosse är ett av de utpekade områdena. Regeringen har i återkom-
mande regleringsbrev gett Länsstyrelsen i uppdrag att genomföra skyddet enligt 
programmet.  
 
Länsstyrelsen påbörjade reservatsbildningsarbetet 2006 genom att informera be-
rörda markägare om planerna, och arbetet kom ganska långt. Efter diskussioner 
kom man fram till att se över gränserna till det blivande reservatet och arbetet pau-
sade för att beställa en inventering. 
Inventeringen kom fram till resultatet att mer mark borde införlivas i reservatet. 
2013 påbörjades reservatsbildningsarbetet på nytt med förslag på nya gränser. Dia-
log om gränser, föreskrifter och skötselplan har förts under hand med berörda mar-
kägare.  
 
Samtliga berörda mark- och sakägare har förelagts enligt 24 § förordningen om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att yttra sig över förslag till beslut med fö-
reskrifter och skötselplan. 

Förslaget till naturreservat har remitterats till Härryda kommun, Mölndals stad, 
Havs- och vattenmyndigheten, SGU och Skogsstyrelsen.  

Naturskyddsföreningen i Härryda, Mölndals naturskyddsförening, Västkuststiftel-
sen, LRF, Trafikverket, Mölndals scoutkår, Mölndals stadsmuseum, Göteborgs Or-
nitologiska Förening, Orienteringsklubben Hercules, Göteborgs stigcyklister, Göte-
borgs Cykelförbund Annas ridcenter & Mölnlyckes ryttarsällskap och Mölndals 
ridklubb har fått förslaget för kännedom och eventuellt yttrande.  
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Länsstyrelsens bedömning och motivering 
Beskrivning av naturreservatet 

Hårssjön är en extremt grund sjö och är en av få typiska fågelsjöar i länets västra 
delar. Sjön är av slättlandskaraktär, vilket är ovanligt i regionen. Stora bladvassbäl-
ten längs stränderna i kombination med öppna vattenspeglar, ett medeldjup på bara 
1,3 meter och en rik produktion av föda genom fröer och bottenlevande smådjur, 
gör sjön gynnsam för ett stort antal fågelarter. I reservatet häckar och rastar ca 100-
150 arter varav ett trettiotal är rödlistade. Sjön är ett populärt besöksmål för fågel-
intresserade och markerna runt sjön är även viktiga som strövområde för de närlig-
gande tätorterna Mölnlycke, Mölndal och Göteborg. Mölndals stad har uppfört ett 
fågeltorn på västra sidan av sjön. Även sjöns omgivningar gynnar ett rikt fågelliv, 
genom en mosaik av våtmarker, sumpskog, äldre lövskog och strandängar. Det 
finns gott om död ved i den gamla skogen runt sjön, både torrakor och lågor, vilket 
gynnar såväl fåglar som insekter, lavar, mossor och svampar. Delar av skogen har 
lång kontinuitet och är i stort sett opåverkad av skogsbruk. 

Rambo mosse, som ligger i reservatets nordvästra del, är ett relativt stort, öppet och 
orört myrkomplex bestående av mossar, kärr, myrgölar, sumpskog och en 
hällmarksö. Mossen omges av småkuperade hällmarker glest bevuxna med björk. 
På en bergsknalle intill mossen förekommer klockgentiana och eventuellt även al-
konblåvinge, två starkt hotade arter. Mossen hyser ett rikt fågelliv, här häckar bl a 
en för regionen mycket stor population av nattskärra. Trots det storstadsnära läget 
ger mossens storlek och orördhet området vildmarkskaraktär, vilket är av stor bety-
delse för friluftslivet. Området används som studieobjekt för skolor och Göteborgs 
universitet. 
 
I Tulebo mosse strax söder om sjön, finns resterna av den s k Tuleboborgen, en 
fornborg av trä som varit i bruk ca 300-1200 e Kr. Det är den enda träfornborgen 
som har hittats i Skandinavien. Borgen kan ha använts som försvarsanläggning el-
ler möjligen som offerplats eller handelsstation. Asklager visar att borgen eldhär-
jats vid åtminstone ett tillfälle. Borgen låg troligen på en torvö omgiven av sank 
och sumpig mark med en kraftig kavelbro som förbindelse till närmaste fastmark. 
Utgrävningar har ägt rum vid ett flertal tillfällen sedan första fyndet hittades 1918.  
 
En mer utförlig beskrivning av området lämnas i skötselplanen. 

Motivering av beslutet 

Med sitt läge nära Göteborg, Mölndal och Mölnlycke är Hårssjön- Rambo mosse 
ett viktigt tätortsnära grönområde både för dess naturvärden men framförallt för fri-
luftslivet. Naturreservatet ligger i en expansiv del av länet där det kan komma att 
bli brist på grönområden i framtiden. 

Genom att skydda området som naturreservat säkerställs en långsiktig och ända-
målsenlig skötsel, då staten har möjlighet att påverka/överta skötseln om inte mar-
kägare, arrendatorer och djurägare kan eller vill sköta markerna.  
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Konsekvensutredning 

I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om kon-se-
kvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att de föreslagna ord-
ningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § MB innebär så begränsade kostnadsmässiga 
och andra konsekvenser att det saknas skäl för konsekvensutredning av regelgiv-
ning. 

Beslutets förenlighet med riksintressen, planer och områdesbestämmelser 

Hårssjön med omgivningar ingår i område av riksintresse för naturvård (Hålsjön 
NRO 14164) och riksintresse för friluftsliv (NV04528-15). Inom reservatet finns 3 
områden utpekade i lövskogsinventeringarna för Härryda kommun (nr 1 – klass 2, 
nr 2 – klass 3, nr 3 – klass 3) respektive Mölndals stad (nr 131 – klass 3). Det finns 
7 nyckelbiotoper och 2 naturvärdesobjekt utpekade av Skogsstyrelsen inom reser-
vatet.  Hårssjön med omgivande sumpskogar har i Länsstyrelsens våtmarksinvente-
ring givits klass 1 (särskilt högt naturvärde), Rambo mosse klass 2 (högt natur-
värde) och Hårskerödsmossen klass 3 (visst naturvärde). 
 
I gällande översiktsplan för Mölndals stad från 2006 anges hela området som om-
råde värdefullt för natur-, kultur- och friluftsliv.  
I översiktsplanen för Härryda kommun från 2012 anges området kring Hårssjön 
som värdefullt naturområde med hänsynsnivå 1 (högst).  
 
Hårssjön omfattas av strandskyddsbestämmelser enligt 13 § miljöbalken. 
 
I nordöstra delen av naturreservatet finns ett område för framtida utbyggnad av Gö-
talandsbanan (förlagd i tunnel under reservatet). Området är utpekat som riksin-
tresse för järnväg. Utbyggnad av goda kollektiva transportmedel är ett vitalt sam-
hällsintresse. Vid en avvägning av detta samhällsintresse mot de skador på de höga 
naturvärdena som kan bli följden av en eventuell järnväg, vill Länsstyrelsen infor-
mera om den allmänna anmälningsskyldigheten enligt 12:6 MB första stycket som 
råder för planerad verksamhet eller åtgärd som kan komma att väsentligt ändra na-
turmiljön. 12:6 samråd gäller för åtgärder som vidtas innan det finns en fastställd 
järnvägsplan. Oavsett undantaget i reservatsföreskrifterna gäller enligt 5 § andra 
stycket lag om byggande av järnväg att en järnväg inte får byggas så att syftet med 
skyddsföreskrifter eller andra bestämmelser för användning av bebyggelse, mark 
och vatten motverkas. Naturreservatets syften måste alltså beaktas vid planlägg-
ningen och byggandet av den nya järnvägstunneln. 
 
Miljömål 

Naturreservatet utgör ett led i arbetet med att uppnå de av riksdagen antagna miljö-
målen Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ett 
rikt växt- och djurliv och en God bebyggd miljö. 

Intresseprövning 

Med hänsyn till områdets värden och naturreservatets syften kommer pågående 
mark- och vattenanvändning att avsevärt försvåras. Länsstyrelsen bedömer att om-
rådets värden bäst ges ett långsiktigt skydd genom bildande av naturreservat. Före-
skrifterna är anpassade till naturreservatets syften och värden. De är främst avsedda 
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att begränsa skador på mark samt växt- och djurliv. Vid en avvägning mellan en-
skilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap. 25 § miljöbalken finner Läns-
styrelsen att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyd-
det ska tillgodoses. 

Hushållningsbestämmelser 

Naturreservatsbildningen är förenlig med hushållningsbestämmelserna för mark- 
och vattenområden enligt 3 och 4 kap. miljöbalken och med den för området gäl-
lande översiktsplanen.  

Upplysningar 
Dispens från föreskrifterna m.m. 

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen medge dispens från föreskrifterna för 
naturreservatet. Dispens får dock inte lämnas för åtgärder som strider mot syftet 
med naturreservatet. Om det finns synnerliga skäl får Länsstyrelsen helt eller delvis 
upphäva beslutet om naturreservatet (7 kap. 7 § miljöbalken). 

Skogsvårdslagen 
 
Genom beslutet om naturreservat följer att skogsvårdslagens bestämmelser upphör 
att gälla, i hela naturreservatet där skogsbruk förbjuds enligt A Föreskrifterna, (se 4 
§ Skogsvårdslagen (SFS 1979:429).  

Därmed har markägaren inte längre något ansvar enligt 29 § skogsvårdslagen för 
att bekämpa eller förebygga insektshärjning i skog. 

Annan lagstiftning gäller som vanligt 

Vid sidan av föreskrifterna för naturreservatet gäller annan lagstiftning som van-
ligt, t.ex. följande: 

• Miljöbalkens bestämmelser om strandskydd, generella biotopskydd, vat-
tenverksamhet och artskydd. 

• Fridlysningsbestämmelser i artskyddsförordningen.  

• Fiskebestämmelser i Havs- och vattenmyndighetens författningssamling.  

• Terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen. 

• Kulturmiljölagen.  

• Jaktlagstiftningen. 

• Lagstiftningen om Skydd mot olyckor, t.ex. generella eldningsförbud. 

• Räddningslagen, t.ex. efterbevakningsansvar vid brand. 
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Reservatets gränser 

Reservatets gränser sammanfaller delvis med befintliga fastighetsgränser, se 
bilaga 1. Även efter justeringar av sådana fastighetsgränser i kartan, t.ex. 
efter fastighetsbestämning eller inmätning av gräns, ska reservatsgränsen 
anses följa fastighetsgräns i berörd del. 
 
 
Förvaltare och förvaltningsuppgifter 

• Förvaltare är Västkuststiftelsen. Förvaltningen ska ske i samverkan med 
berörda markägare. 

• Naturreservatets gränser märks ut i terrängen genom förvaltarens försorg 
enligt anvisningar av Naturvårdsverket. 

• Förvaltningen bedrivs enligt den skötselplan som fastställts av Länsstyrel-
sen. Skötselplanen ska ligga till grund för naturreservatets skötsel och ska 
vid behov revideras. 
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Postadress: 
Länsstyrelsen Västra  
Götalands län 
403 40 Göteborg 

 Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
010-224 40 22 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Naturavdelningen  
Marie-Louise Fagerström 

 

  

 

Skötselplan för naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse 
i Härryda kommun och Mölndals stad 

  

   
              Foto: Marina Karlsson

          Foto: Mille Fagerström 
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Inledning 

Skötselplanen är uppdelad i två delar, A och B. Den första delen är en beskrivande 
del. Där anges bland annat naturreservatets syften och vilka natur- och bevarande-
värden som finns i naturreservatet. Den andra delen av skötselplanen beskriver na-
turreservatets bevarandemål och hur naturreservatet ska skötas. 

 

DEL A – Beskrivning  

Skötselplanen beskriver vad som ska göras i naturreservatet, när och hur ofta det 
ska göras. Den fastställer också vad som är viktigast att göra om reservatsförvalta-
ren, d v s den som är ansvarig för naturreservatets skötsel, behöver prioritera. Föru-
tom reservatsförvaltaren vänder sig skötselplanen till markägaren och andra intres-
senter.  

 

1. Syftet 
      Syftet med naturreservatet är att:   

• Bevara en för regionen ovanlig sjötyp med mycket höga ornitologiska värden, 
genom sjöns funktion som rast- och häckningslokal för ett stort antal fågelarter, 
därav många hotade arter.  

 
• Bevara våtmarksområdet vid Rambo mosse, en relativt orörd myr med höga or-

nitologiska och botaniska värden. 
 

• Bevara biologisk mångfald och hotade arter knutna till värdefulla livsmiljöer 
som ädellövskog, lövsumpskog, myrmosaiker med hällmarker samt strukturer 
som död ved, grova träd, hålträd och bryn. 

 
• Främja nattskärrans livsmiljöer vilket även gynnar flera andra arter. 

 
• Skydda ett större storstadsnära naturområde av stor betydelse för friluftslivet. 

 
 

Syftet ska uppnås genom att   

 
• Sjön och samtliga våtmarker inom reservatet skyddas mot utdikning och andra 

åtgärder som negativt påverkar områdets hydrologi. 
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• Åtgärder och verksamheter som riskerar att förstöra områdets höga värden för 

fågellivet förbjuds. 
 
• All skog inom reservatet skyddas mot produktivt skogsbruk, naturvårdsinriktad 

skötsel bedrivs i vissa delar. 
 

• Restaurering i delar av området för att stärka nattskärrans livsmiljöer. 
 
• Hela området skyddas mot exploatering och utbyggnad.  
 
• Anordningar för friluftslivet iordningställs och underhålls. 
 

 

2. Beskrivning av området 
 
2.1 Uppgifter om naturreservatet 

Namn:  Hårssjön-Rambo mosse 
Beslutsdatum:       
Areal: 477 ha, varav vatten 54 ha 
Län: Västra Götalands län 
Kommun: Mölndal och Härryda 
Förvaltare: Västkuststiftelsen 
NVR id: 2005509 
Ägandeförhållanden:  Privat, kommunalt och statligt ägd mark 
Typindelning  
enligt vattendirektivet: 
 

Limnisk ekoregion 6 Sydväst, söder om norrland-
gränsen, inom vattendelaren till Västerhavet, under 
200 meter över havet.  
  

Vattenförekomst (HID): 
 

SE 639513–127854 
 

Naturgeografisk region: S. Västergötlands sprickdalsområde 

  
  
  
  
  

2.2 Allmän beskrivning av området 
Naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse är beläget i nära anslutning till Göteborg, 
drygt 3 km sydväst om tätorten Mölnlycke och ca 5 km sydost om Mölndals stad. 
Reservatet är beläget både inom Mölndals stad och Härryda kommun och ingår 
som en betydande del i en av de gröna kilar som finns utpekade inom Göteborgs-
regionen. Området gränsar till Pixbo och Kullbäcksområdet i norr där marker ex-
ploateras och nya bostäder byggs samtidigt som planläggning pågår för ytterligare 
småhusbebyggelse. I öster och söder gränsar reservatet till ett kulturlandskap med 
lövskogsklädda kullar som omges av mindre åker- och betesmarker. Sjödala gård, 
som är belägen väster om sjön har idag betesdjur som delvis betar inom reservatet. 
Västerut sträcker sig gränsen längs en bred kraftledningsgata samt längs en mosaik 
med glesa hällmarksskogar och myrmarker. 
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Hårssjön är en större näringsrik slättsjö, en för regionen ovanlig sjötyp med ett rikt 
fågelliv. Sjön har förbindelse, via sitt utlopp Vasebäcken, med Tulebosjön i söder 
och området är en del av Kungsbackaåns avrinningsområde. Sjön som är 54 hektar 
stor, ligger 41 meter över havet och kantas av odlingsmarker, skogar och myrmar-
ker. Medeldjupet i sjön är 1,3 m och maxdjupet ligger på 2,1 m.  
 
Hårssjön-Rambo mosse har en variationsrik sammansättning av miljöer med bland 
annat ädellöv-, strand- och sumpskogar, samt myrmosaik. På de magra höjderna 
dominerar oftast tall- och ekskog medan skogen i branterna består av naturskogs-
artad blandskog. Ett flertal större våtmarker finns inom området där Hårskeröd-
smossen i öster, Tulebomossen i söder, Hökekärrsmossen och Rambo mosse i väs-
ter, räknas till de större. Sju nyckelbiotoper ryms inom reservatet samt två doku-
menterade fornlämningar och tre fyndplatser.  

Förutom biologiska och ornitologiska bevarandevärden är även det tätortsnära läget 
och områdets betydelse för friluftslivet en viktig grund för reservatsbildningen. De 
nordvästra delarna som är relativt orörda, skapar en vildmarkskänsla och ger ett in-
tryck av att reservatet ligger betydligt längre bort från tätorter än vad det gör.  

Det finns en befintlig parkering norr om sjön Horsikan utanför reservatet och ytter-
ligare parkeringsytor kommer att anläggas, bland annat söder om Håledal där det i 
dagsläget finns en parkeringsficka som utnyttjas flitigt. Tre busshållplatser finns i 
nära anslutning till den norra gränsen, Persikovägen, Kobackavägen och Hårske-
redsvägen. Man kan även nå reservatet söderifrån från busshållplatserna Tulebo 
Strandväg och Tulebohöjd. 

2.3 Mark- och vattenanvändning – då och nu 
På Hårssjöns östra sida ligger gården Hårskeröd, som omnämns i en skrivelse re-
dan år 1550 och på västra sidan sjön är gården Sjödala belägen som nämns i skrift 
för första gången år 1621. När man studerar historiska kartor från Sjödala och 
Hårskeröd har det funnits öppna åker- och betesmarker, ungefär i samma utsträck-
ning som idag och fortfarande bedrivs jordbruk på de öppna markerna runt sjön, 
huvudsakligen som åker- eller betesmark. Numera finns även en hästgård med rid-
verksamhet.  

Sjöns utlopp, Vasebäcken, rätades ut i början på 1800-talet, troligen för att minska 
ständiga översvämningar och skapa mer fodermarker, och sjöns vattenstånd sänktes 
något på grund av en ökad genomströmning. Tidigare slingrade sig bäckfåran ca 50 
m längre åt nordväst. De små bäckar som avvattnar höjdryggar och våtmarker runt 
sjön är nästan alla påverkade av uträtning av något slag. 

På kartor från 1930-talet anges större delen av området väster om Hårssjön som 
skogsmark och våtmarker. Det är mycket troligt att de magra hällmarkerna som 
omger Rambo mosseområdet tillsammans med de insprängda sump- och våtmar-
kerna tidigare fungerat som utmarksbete. Något aktivt produktionsskogsbruk ver-
kar inte ha förekommit under lång tid. I nutid bedrivs inte skogsbruk inom reserva-
tet utan markerna används mest till plockhuggning, jakt och friluftsliv.  

Då det var ont om skog i början av 1800-talet och brist på bränsle började man 
bryta torv på myrmarkerna. Under krigsåren på 1900-talet ökade torvbrytningen 
men därefter avtog insamlingen av torv. Spåren som lämnats kvar efter täkterna 
syns tydligt, främst i Tulebomossen och Tulebo äng men spår finns även i södra 
delen av Hårskerödsmossen öster om sjön.  
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2.4 Bevarandevärden  
Bevarandevärden i Hårssjön-Rambo mosse är främst knutna till friluftslivet och 
upplevelsevärden samt till den täta kärnpopulationen av nattskärra, även Hårssjön 
som är en för regionen ovanlig näringsrik slättsjö med rikt fågelliv har ett mycket 
stort värde att värna om. Variationen av miljöer med Hårssjön och dess omgiv-
ningar, ädellövskogar, betesmarker och myrkomplex genererar en mängd olika bio-
toper som bidrar till en rik biologisk mångfald. 

 
 
2.4.1 Biologiska bevarandevärden 
Hårssjön är en näringsrik värdefull fågelsjö med få motsvarigheter i regionen och 
har tillsammans med omgivande marker ett mycket högt naturvärde enligt våtmark-
sinventeringen. I Mölndals naturvårdsplan klassas sjön som högsta naturvärde och i 
Härryda kommun utpekas sjön som ett av värdefulla landskap i kommunen. 
Sjön med dess omgivningar ligger inom riksintresse för naturvård och ett stort antal 
fågelarter, inklusive ett trettiotal rödlistade arter, häckar och rastar årligen i sjön 
och dess närområde. Ornitologer har under många år inventerat fågelfaunan och 
Hårssjön tillsammans med strandmiljöerna är mycket väldokumenterat. Drygt 150 
arter har noterats och bland häckande fåglar kan nämnas entita (NT), kungsfiskare 
(VU), årta (VU), rördrom (NT), berguv (VU), rosenfink (VU), blå kärrhök (NT), 
skogsduva (NT), stare (VU), mindre hackspett (NT), bivråk (NT), och sävsparv 
(VU).  
 
Strandzonerna kantas av klibbal, björk, sälg och olika viden som ibland bildar 
sumpskogar men även av fuktängar och tallbevuxen myrmark. I sjöns södra del do-
mineras strandvegetationen av bladvass som breder ut sig över stora områden, även 
smalkaveldun och säv förekommer på vissa ställen. Den rikliga produktionen av 
föda längs strandzonerna, ex. fröer av olika slag, samt en bottenfauna med hög tät-
het av insekter, larver, snäckor, musslor och maskar ligger till grund för artrikedo-
men av rastande och häckande fåglar. En undersökning som gjorts av bottenle-
vande smådjur visade på minst ett 70-tal arter, och även groddjuren är många till 
antalet. Fiskbeståndet i sjön består av mört, abborre, gädda, sutare, sarv och braxen.  
 
Skogen runt sjön är i stort sett opåverkad av skogsbruk men däremot har torvbryt-
ning haft stor inverkan. Inslaget av död ved i sumpskogarna runt sjön och den äldre 
lövskogen skapar häckningsmöjligheter för många arter samt en riklig födotillgång. 
Även det öppna kulturlandskapet med gårdar omväxlande med lövskogsområden 
och beteshagar skapar en rikedom av småbiotoper som har stor betydelse för den 
biologiska mångfalden. 
 
Söder om Hårskeröd finns ett tidigare betespåverkat mer sammanhängande bestånd 
av hedekskog, men i vissa delar mer näringsrik. Det finns inslag av björk, gran, tall 
och grov asp. Åldersvariation, skoglig kontinuitet och gott om död ved är faktorer 
som bidrar till områdets höga naturvärden och ekskogen börjar få tydlig natur-
skogskaraktär. Här och var finns skuggade lodytor med rik mossflora och några 
mindre bäckar rinner genom området som mynnar i Hårssjön. Dessa lövskogsmil-
jöer är viktiga för bland annat spillkråka (NT) och mindre hackspett (NT) som här 
kan hitta lämpliga boträd och miljöer för födosök. Lavarna glansfläck och rost-
fläck, båda signalarter, har påträffats vid inventeringar. 

Norr om Hårskerödsmossen finns ett höglänt område, även det med naturskogska-
raktär med senvuxen ek, äldre tall samt enbuskar, men även en del gran och björk i 
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sluttningarna. En mindre yta på bergsplatån är nyligen avbränd och har troligen 
uppkommit från en intilliggande eldstad. I de branta stupen och den blockrika ter-
rängen har man funnit signalarterna, grov fjädermossa, kruskalkmossa och trubb-
fjädermossa. 

Skogen på sjöns västra sida består av både tallmyr och blandsumpskog medan det i 
nordväst finns blockrika bergbranter med en del äldre ek med en rik moss- och lav-
flora. I ekbeståndet har fynd gjorts av sexfläckig blombock (NT), vars livsmiljöer 
hotas då den är beroende av döda grövre stam- och grendelar av ekved, vilket är en 
bristvara.  
 
Rambo mosseområdet som ligger nordväst om sjön är ett värdefullt myrkomplex 
som i våtmarksinventeringen har klassats som högt naturvärde (klass 2). Mölndals 
stad klassar området som högsta naturvärde i kommunens naturvårdsplan och i 
Härryda kommuns naturvårdsplan utpekas området som ett av värdefulla landskap i 
kommunen med hänsynsnivå 1. 

Myrområdet domineras av en relativt stor, öppen och orörd svagt välvd mosse med 
välutvecklade höljor och tuvor, samt randkärr med myrlilja, ängsull, tuvsäv och 
taggstarr. Hällmarksskogen som finns runt Rambo mosse är områdets mest fram-
trädande naturtyp. Under mitten av 1970-talet och även 1995 brann delar av skogen 
sydväst om mossen. Trädskiktet är betydligt glesare här än i det övriga hällmarks-
beståndet. Särskilt stora ytor med hällmarksskog kan man finna norr om Långe 
mysten och den utgörs mestadels av senvuxen tall och björk, ofta flerstammig, 
samt nakna gnejshällar som ramas in av högvuxna ljungmattor. Mellan hällarna 
finns insprängda stråk med lövsumpskogar och myrmarker. I området och dess om-
givningar finns inga sentida spår av skogsbruk vilket lett till att området nu mer ut-
vecklas till bestånd med igenväxande hällmarksskogar.  
 
Naturvärdena är knutna till öppna och halvöppna myr-, hed- och hälltallskogsmil-
jöer där bland annat nattskärran trivs. Nattskärran har här en av sina tätare populat-
ioner i landet men antas minska då den hotas av den alltmer igenväxande skogen. 
Även den hotade hasselsnoken (VU) har påträffats inom området liksom orre, träd-
lärka och mindre hackspett (NT). Den sällsynta klockgentianan (VU) växer väster 
om Rambo mosse och är en av få växtlokaler i Mölndals stad. Klockgentianan in-
går tillsammans med alkonblåvinge (EN) i ett åtgärdsprogram för hotade arter. 
Västerut, nära Långe mysten, har fynd gjorts av motaggsvamp (NT) som liksom 
nattskärran missgynnas av igenväxning.  
 
Hårskerödsmossen i den östra delen av reservatet är ännu ett större myrområde. 
En relativt torr mosse till största del bevuxen med tall. Enligt våtmarksinvente-
ringen har mossen ett visst naturvärde, (klass 3). Mossen är påverkad av diken och 
söderut finns spår efter torvtäkt och ett mindre blöthål är inhägnat. En kraftled-
ningsgata sträcker sig genom områdets södra del.  
 
Tulebomossen som ligger i södra delen av reservatet, har klassats som mycket 
högt naturvärde i våtmarksinventeringen (klass 1), är även den en relativt torr 
mosse med i huvudsak tall och björk. Mossen är starkt påverkad av dikning och 
torvbrytning.  
 
Hökekärrsmossen väster om sjön är en relativt dikespåverkad torr tallmyr men i 
vissa delar dominerar yngre björk. I våtmarksinventeringen har mossen klassats 
med ett mycket högt naturvärde (klass 1). 
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2.4.2 Kulturhistoriska bevarandevärden 
Hårssjöns namn var ursprungligen Horssiön, det vill säga Hästsjön (1656). Senare 
har den kallats Hårsen (1699), Hår Siöö (1725) samt Hårssjön. Under en period på 
1900-talet kallades sjön Hålsjön innan den återfick sitt nuvarande namn Hårssjön. 

Vid fornminnesinventeringen 1918 och i samband med torvbrytning upptäcktes 
rester av bearbetade trädelar i Tulebomossen. Vid arkeologiska utgrävningar under 
1990-talet hittades ytterligare stockar, plank och pålar i marken och resterna av vad 
som idag anses vara en mycket gammal träborg blev kända. Borgen som är daterad 
till 700-talet var sannolikt belägen på en torvö omgiven av sankmark och hade för-
bindelse till närmaste fastmark genom en kavelbro, en bro som består av timmer-
stockar lagda tätt intill varandra.  

Bevarade rester från träborgar är mycket sällsynta i Skandinavien. Området har se-
dan äldre tider utgjort en gränsbygd, bland annat mellan Danmark och Sverige och 
troligen har borgen fungerat som någon form av försvarsanläggning. Lämningar av 
borgen ligger på drygt 1 meters djup och vid utgrävningar har man även funnit ask-
lager vilket kan tyda på att borgen har eldhärjats. Fler undersökningar och utgräv-
ningar i området kommer sannolikt att göras och planer finns på en eventuell re-
konstruktion av borgen någon gång i framtiden. 

Förutom Tuleboborgen finns ännu en fornlämning, en stensättning, registrerad 
inom reservatet. Ytterligare 3 fyndplatser finns dokumenterade med fynd av en 
stockbåt, skafthålsyxa, flintdolk samt keramikskärvor, se bilaga 3d. 

På Tulebomossen står även en gammal torvupptagningsmaskin kvar som en rostig 
relikt från tidigare verksamhet, delvis övervuxen. På en plåt kan man fortfarande 
läsa: ”Martin Jönssons Gjuteriverkstad, Södra Sandby”. 

Berget i omgivningarna består av lättkluven gnejs och det finns tydliga spår i områ-
det av ett flertal ytliga stenbrott, de flesta öster om Rambo mosse, som har sitt ur-
sprung från tidigare småskalig stenbrottsverksamhet. Värt att notera är de höga och 
till stor del intakta stengärdesgårdarna i ekskogarna i sydost. 

 

2.4.3 Friluftslivsvärden  
Det är lätt att ta sig till naturreservatet, både med kommunala färdmedel och med 
bil. Rambo mosse och dess omgivningar har stora värden för friluftsliv och rekreat-
ion genom sin känsla av orördhet och vildmark, detta trots det storstadsnära läget. 
Hårssjön är ett omtyckt besöksmål för fågelskådare och naturintresserade och vid 
sjöns västra strand finns ett välbesökt fågeltorn. Öster om Håledal kan man ta sti-
gen upp på berget och får då en fantastisk utsikt över Hårskerödsmossen och delar 
av Hårssjön.  

Norr om Sjödala gård ligger Mölndals Scoutkårs stuga med omgivande mark. 
Scouternas fastighet ligger inte inom reservatet men reservatsområdet nyttjas flitigt 
av dess medlemmar. 

Bohusleden som sträcker sig in i reservatets nordvästra del samt ett antal större och 
mindre vältrampade stigar visar på ett stort antal besökare i området. De stigar som 
ansluter till eller ligger i reservatet är lätta att vandra på men är inte anpassade för 
barnvagnar eller olika typer av rörelsehinder. Några populära badsjöar ligger i nära 
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anslutning till reservatet och ett flertal ideella föreningar nyttjar området för vand-
ringar och exkursioner. Rambo mosse har även ett pedagogiskt värde då den an-
vänds som studieobjekt för skolor och Göteborgs universitet.  
 
Ridning är en populär aktivitet, främst i de östra delarna där ett stall har ridverk-
samhet och strax söder om reservatet finns Kållereds Ryttarförening som består av 
ett 10-tal stall med olika ridaktiviteter. Genom ett LONA projekt som avslutades 
2015 anlades ridstigar söder om Hårskeröd i Härryda kommun, varav några finns 
inom reservatet.  

I Rambodal i nordväst finns en öppen mark, en före detta slåtteräng med vindskydd 
och eldstad. Dessutom finns rester av grunder från äldre byggnader.  

 

2.5 Övrig bebyggelse och anläggningar 
En mindre kraftledningsgata genomkorsar Hårskerödsmossen i den södra delen. 
Mölndals stad har byggt ett fågeltorn vid Hårssjöns västra strand, drift och under-
håll av detta ansvarar kommunen för. Vid den gamla slåtterängen längst upp i norr 
finns ett vindskydd som ingen vill kännas vid, trots efterforskningar. Förvaltaren 
ansvarar därför för skötseln. De anordnade ridstigarnas skötsel ansvarar respektive 
kommun för.  

 

DEL B – Skötsel  

3. Skötsel och bevarandemål 
 
3.1 Indelning av skötselområden 
Indelning av skötselområden utgår från skötselbehovet. Naturreservatet är indelat i 
8 skötselområden med tillhörande delområden. Inom varje skötselområde kan en 
eller flera naturtyper förekomma. Naturtyperna framgår av bilaga 3a, tabell 2. 

Skötselområdena är: 

1. Myrmarker, sumpskogar: fri utveckling 
2. Löv- och barrblandskogar: gallring, frihuggning  
3. Lövskogar: bete 
4. Åker/vall: slås, hålls öppet 
5. Sjö med vassbälte: eventuell vassbekämpning 
6. Hällmarksskog: utglesning 
7. Hällmarksskog: möjligt utmarksbete 
8. Hällmarksskog: restaurering nattskärrerevir – kompensationsåtgärder  

  
 
 

3.2 Bevarandemål 
Bevarandemålen preciserar syftet för respektive skötselområde och ger en beskriv-
ning av hur det ska se ut när gynnsamt tillstånd råder. De ger också förutsättning-
arna för den uppföljning som planeras.  
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3.3 Allmänt om skötseln 
För myrmarker, sumpskogar och lövblandade barrskogar av naturskogskaraktär är 
förvaltningsinriktningen i huvudsak fri utveckling. De flesta ek- och lövskogarna 
behöver glesas ut på granföryngring samt i en del fall även ringbarkning av äldre 
gran. I områden som idag betas är det önskvärt med fortsatt bete för en större 
mångfald. De igenväxande hällmarksmiljöerna bör delvis öppnas upp genom re-
staureringsåtgärder. Vassbältets areal bör inte öka utan hållas i schack. Generellt 
ska vindfällen och annan naturligt bildad död ved lämnas kvar i området. 
 
 
3.4 Konsekvenser av klimatförändringar 
Klimatförändringar kan påverka områdets skötsel negativt genom: 
 

• Ökad igenväxningstakt i våtmarker och hällmarksmiljöer 
• Ökad mängd trädsjukdomar, svamp- och insektsangrepp 
• Snabbare förfall av friluftsanordningar 

 
Tänkbara skötselåtgärder för att komma till rätta med eventuella problem orsakade 
av klimatförändringar: 
 

• Igenväxning: röjning, bränning, förlängd betessäsong, lägga igen diken i 
våtmarker   

• Trädangrepp: nyplantering/gynnande av efterträdare, veteranisering (skapa 
gammelträdskvalitéer genom specifik skötsel av yngre träd) 

• Friluftsanordningar: välja material som är tåliga. 

 

3.5 Skötselområden med mål och åtgärder 
Skötselområde 1  

Myrmarker, sumpskogar: fri utveckling 

Delområde Areal 2018 (ha) 
1.1 Tallmyr 16,5 

1.2 Lövblandade barrskogar, lövskog 1,5 

1.3 Tallmosse 7,0 

1.4 Lövsumpskog 2,4 

1.5 Lövblandade barrskogar, myrmark 40,8 

1.6 Tallskog 2,3 

1.7 Ekskog, lövsumpskog 8,3 

Summa 78,8 

 
 
Beskrivning: Skötselområde 1 består av 7 delområden med olika naturtyper. Ge-
mensamt för dessa är att de ska utvecklas fritt och inte behöver någon särskild sköt-
sel förutom enstaka engångsåtgärder. Området domineras av myrmarker och sump-
skogar. 

Delområde 1.1 
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Tulebomossen, en utdikad och numera ganska torr, tallmosse med inslag av en del 
björk samt torrakor. Mossen är starkt påverkad av torvbrytning främst i de centrala 
delarna där djupa blöthål lämnat spår. En gammal träborg ligger begravd i mossen 
och en torvupptagningsmaskin står kvar som en gammal kvarleva från tidigare 
verksamhet. I sydvästra delen av mossen har det under några år betats och rester av 
fårstaket och ett uthus finns kvar. De många vältrampade stigarna som går kors och 
tvärs vittnar om att mossen har en hög frekvens av besökare.  
  
Delområde 1.2 
En brant bergknalle med hällmarkstallskog med tall och ek i succession, en del 
över 100 år och senvuxna samt inslag av björk och asp. Skogen har naturskogska-
raktär och här finns gott om död ved, både lågor och torrakor. Nedanför branten 
finns ett lövskogsbestånd med stor trädslagsblandning med ek, hassel, björk, asp, 
ask, rönn, lind och sälg samt en del fågelbär. Riklig mossflora på block, bergväggar 
och träd tyder på ett fuktigt klimat. 
 
Delområde 1.3 
Området utgörs av Hökekärrsmossen, en talldominerad myr med inslag av björk 
samt en del torrakor. Myren är kraftigt påverkad av dikning och ganska torr, fält-
skikt med tuvull. 
 
Delområde 1.4 
Björksumpskog med klena och senvuxna björkar. 
 
Delområde 1.5 
Öster om Hårskerödsvägen reser sig ett höjdområde med äldre naturskogsartad 
blandskog, delvis på hällmark, med ek, tall, gran och björk, en del tall över 100 år. 
Beståndet är flerskiktat och luckigt och det finns ganska gott om död ved. Ett fler-
tal fina utsiktsplatser är belägna på bergets topp, men några träd behöver gallras 
bort för att få en vidare vy över landskapet. Branterna som delvis är blockrika över-
går i de nedre delarna i fuktigare marker med olika medelålders lövträd samt ett 
fuktstråk med liten bäck som rinner söderut mot Hårssjön. Fuktstråket omges av en 
värdefull och variationsrik lövblandad barrskog med gott om död ved. Längst upp i 
nordväst finns en nyckelbiotop bestående av en blockrik bergbrant med rik före-
komst av skrymslen och tydlig vegetationszonering.  
 
Söder om höjdområdet breder Hårskerödsmossen ut sig. Mossens fuktigare delar är 
glest bevuxen med senvuxen tall och en del björk, samt myrlilja, tuvull och klock-
ljung i fältskikt. I buskskiktet rikligt med pors. Södra delarna av myren är betydligt 
torrare genom dikespåverkan och ett enskiktat tallskogsbestånd med likåldrig me-
delålders tall har utvecklats. Ett inhägnat blöthål finns kvar som en rest från torv-
brytning.  
 
Delområde 1.6 
En sydvästlig sluttning med gles tallskog på mager mark, saknar fältskikt. 
 
Delområde 1:7 
Mindre sump- och strandskogar som domineras av triviallöv sträcker sig längs 
sjöns norra strandzoner. I branterna i väster domineras skogen av ek och här finns 
även en nyckelbiotop i blockrik terräng med rikligt med skrymslen, bärande buskar 
och värdefull kryptogamflora. 
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Bevarandemål: Hårssjöns strandzoner ska fortsatt ha en hög produktion av föda 
samt kunna erbjuda en fin livsmiljö för den artrika fågelfaunan. Skogar och myr-
marker ska ha en varierad åldersstruktur med stort inslag av döda träd och lågor.  

Engångsåtgärder: Ta bort gammalt fårstängsel samt lada i Tulebomossens västra 
del. Vid behov och ur säkerhetsaspekt stängsla runt gamla vattenfyllda, djupa torv-
gravar i Tulebomossen. Röj fram utsikten vid den blivande rastplatsen, norr om 
Hårskerödsmossen, på bergets topp.  

Underhållsåtgärder: Eventuella stängslingar runt torvgravar ses över regelbundet.  

 

Skötselområde 2 

Lövskogar, lövblandade barrskogar: röj bort gran, ringbarka, friställ ekar. 

Delområde  Areal 2018 (ha)  
2.1 Ädellövskog med tall, lövsumpskog  36,5 

2.2 Ädellövskog med tall, granskog, sumpskog, triviallöv  5,3 

2.3 Lövsumpskog  3,1 

2.4 Lövsumpskog  2,0 

2.5 Blandsumpskog, ädellövskog  15,5 

2.6 Ädellövskog  0,3 

2.7 Triviallövskog  1,7 

2.8 Triviallövskog, granskog  9,2 

2.9 Granskog  0,4 

2.10 Lövsumpskog, lövblandad barrskog  2,8 

2.11 Triviallövskog, lövblandad barrskog  5,4 

2.12 Triviallövskog  1,2 

Summa  83,4 

 

Beskrivning: Skötselområde 2 består av 12 delområden där skogarna domineras av 
löv med inblandning av barr. Skötseln här består i huvudsak av bortröjning och 
ringbarkning av gran samt friställning av ekar. Mindre granpartier bör på sikt om-
vandlas till löv- eller blandbestånd. 

Delområde 2.1 
Ett mer sammanhängande bestånd av hedekskog, vissa delar mer näringsrikt, som 
tidigare betats och som nu börjar få naturskogskaraktär. Ovanligt höga fina stengär-
desgårdar sträcker sig genom skogen. I norr dominerar eken medan skogen söderut 
får ett större inslag av barr, då främst med tall på de magra höjderna. Den relativt 
högstammiga ekskogen i norr är olikåldrig med gott om torrakor och lågor, moss-
fällar på stammarna och de äldsta träden är en bra bit över 100 år. Även hassel, 
björk, rönn, grov asp och en del graninslag finns i området, fältskiktet består mesta-
dels av blåbär och örter. Området är attraktivt för ryttare och under 2015 anlades 
ridstigar i området av Härryda kommun. 
 
Den näringsrika lövsumpskogen som sträcker sig längs sjöns östra sida består i hu-
vudsak av björk, asp och sälg samt en del al med höga socklar, men här finns även 
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ask och rönn samt en betydande andel död ved. I buskskiktet gott om vide och i 
viss mån vass, samt ett fältskikt bestående av högörter.  
 
Tre nyckelbiotoper ryms inom området, en i nordost vars naturvärde består av en 
bäck med översilningsmark samt rikligt med död ved. Sydväst därom en nyckelbio-
top i blockrik terräng där det tidigare förekommit skogsbete. Nyckelbiotopen i väs-
ter på gränsen mellan Mölndal och Härryda är ett gammalt brandrefugium, rikligt 
med död ved och med hög och jämn luftfuktighet.  
 
Delområde 2.2 
I södra delen av området finns en bergknalle med medelåldrig ekskog samt äldre 
tall, magert fältskikt med risvegetation. Ekskogen fortsätter på östra sidan av Hårs-
kerödsvägen och söder därom står en tät likåldrig äldre granskog utan fältskikt. 
Norrut och längs sjöns strandzoner är det betydligt sumpigare och här domineras 
trädskiktet av triviallöv, främst björk och asp samt ett fältskikt med högört. En 
biodlare arrenderar idag mark av kommunen öster om Hårskerödsvägen i eksko-
gen, där det idag står 7–8 bikupor, troligen kommer dessa att utökas med fler.  
 
Delområde 2.3 och 2.4 
Lövsumpskogar som är starkt påverkade av dikning och torvtäkt. Numera ganska 
torrt och granen är på kraftig inmarsch. Trädskiktet domineras av medelålders hög-
vuxen björk och asp med enstaka äldre tallar, rikligt med död ved. I buskskiktet 
rikligt med lövsly samt ett fältskikt bestående av högört samt risvegetation.  

Delområde 2.5 
Området omger Hökekärrsmossen och består till stor del av dikespåverkad 
frisk/fuktig mark med i huvudsak olikåldrig björk, där de äldsta har uppnått mogen 
ålder, samt rikligt med död ved. I området är granen på frammarsch. På sluttningen 
i norr finns en nyckelbiotop på en tidigare betad mark, med en mycket tät och klen 
hedekskog, enstaka äldre tallar samt rester av enbuskage. I buskskiktet finns en del 
lövsly men i övrigt ganska magert fältskikt. Ett fågeltorn är beläget vid sjökantens 
norra del. 
 
Delområde 2.6 
Ett tätt, ganska likåldrigt ekbestånd mellan väg och stenmur. Torr mark med lågört 
i fältskiktet.  

Delområde 2.7 
En näringsrik sydsluttning med triviallöv samt en mindre bäck som rinner genom 
området. Trädskiktet består av medelålders björk, al samt en del ask och rönn och 
enstaka ek. Fältskikt med gräs och lågört. Gran tränger in i beståndet. 

Delområde 2.8 
Består mest av triviallöv på fuktig/frisk mark i söder medan det längre norrut i den 
mer höglänta terrängen är torrare och där ökar inslaget av tall. Medelålders skog 
med mestadels björk, en del asp men även tall, rönn och al. Två mindre granbioto-
per utan fältskikt, med endast ett glest bottenskikt, är belägna i den södra halvan av 
området. Området är variationsrikt med en viss luckighet, rikligt med död ved samt 
en liten bäck som avvattnar myrområdet norr därom. 

Delområde 2.9 
Mindre granbestånd med ett glest bottenskikt med mossa. 
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Delområde 2.10 
I norr en blandsumpskog med övervägande löv samt en mindre bäck som rinner sö-
derut och avvattnar området. Fältskiktet består av gräs, ormbunkar och björnmossa. 
Skogen som omger sumpskogen är ett blandbestånd med björk, ek, asp, gran samt 
äldre tall. Marken är frisk med högstammiga, grövre träd samt rikligt med död ved. 
Buskskikt med lövsly samt ett underbestånd med gran.  

Delområde 2.11 
I norra delen av området dominerar löv med bland annat björk, hassel, rönn, en-
staka tall, rikligt med grov asp samt några riktigt grova granar längs stigen. En 
bäck rinner i dalgången och marken är näringsrik vilket avspeglas i de många 
grova träden. Söder om bäcken växer en lövblandad barrskog där äldre gran domi-
nerar men här finns även tall, björk och asp. En öppnare yta i norr har fram tills för 
några år sedan varit en slåtteräng som naturskyddsföreningen i Mölndal har vårdat. 
I anslutning till platsen finns ett vindskydd med en eldstad, en gammal husgrund 
samt några fina sälgar. En välanvänd stig från närliggande bostadsområde ansluter 
till Bohusleden i väster. 

Delområde 2.12 
En nordostsluttning med i huvudsak björk och asp, enstaka ek, tall och gran samt 
ett bottenskikt med gräs och lågört. 

Bevarandemål: Stärka andelen löv i bestånden genom minskad konkurrens av 
gran. På lång sikt omvandla tätare granpartier till lövskogar eventuellt med ädellö-
vinslag samt en ökad andel död ved. Gynna utvalda ekars tillväxt. 

Engångsåtgärder: För alla delområden gäller att hålla efter granen genom bortröj-
ning av yngre granar samt ringbarkning av äldre gran. Åtgärderna ska gynna löv-
trädsbestånden. Låt död ved till viss del ligga kvar samt låt enstaka grova äldre 
kjolgranar stå kvar, framförallt de längs större stigar. Se nedan för övrig skötsel av 
respektive område. 

2.1 Följ stigen som går in från Tulebovägen vid bäcken i söder, och friställ en äldre 
vidkronig ek som växer i stenmurens kant längs stigen (innan den viker av österut 
mot Hovås).  

2.2. Friställ 7 till 8 lämpliga ekar längs bergknallen, där eken står tätt, som får ut-
vecklas till mer vidkroniga ekar. Ringbarka i granskogen för att påskynda bildandet 
av död ved. 

2.5 Gallra och friställ lämpliga ekar som får utvecklas till vidkroniga ekar.  

2.6. Ekskog mellan väg och stenmur. Friställ och spara 10–12 ekar som får utveck-
las till vidkroniga. 

2.8 och 2.9 Ringbarka lämpliga granar för att påskynda bildandet av död ved. 

Underhållsåtgärder: Återkommande röjning av underbestånd av gran samt ring-
barkning av äldre gran, 20–30 års intervall. Vid behov, frihugg lämpliga ekar i 
olika ålder för att skapa en succession med vidkroniga fristående ekar. 

 

Skötselområde 3 
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Trädbevuxna betesmarker: om möjligt fortsatt bete, gallring 

Delområde Areal 2018 (ha) 
3.1 Ädellövskog, triviallöv 0,7 

3.2 Triviallövskog 0,3 

3.3 Lövsumpskog, Ekskog 6,7 

3.4 Triviallövskog 0,7 

Summa 8,4 

 

Beskrivning: Skötselområde 3 består av 4 delområden med mer eller mindre täta 
lövskogar som idag betas. 

Delområde 3.1  
Området består i öster av en kulle med ekar medan det västerut mot Hårssjön är 
fuktig mark utan bottenskikt, där det växer ett mycket tätt bestånd med klen och 
betespåverkad sälg/vide. 

Delområde 3.2 
Fuktigare, dikad mark där det växer tätt med klen ungbjörk och en del asp. I fält-
skiktet rikligt med lövsly och gräs. Gran som underbestånd. 

Delområde 3.3 
I öster består skogen av ren ekskog på mager mark medan det i den fuktigare sän-
kan finns inblandning av al och björk i ekbeståndet. I väster en bergknalle med 
äldre tall. Fältskikt består mestadels av lågörtsvegetation och en liten bäck slingrar    
sig genom området. 

Delområde 3.4 
Trädklädd betesmark med medelålders ek, asp, och björk, många betespåverkade 
och flerstammiga. 

Bevarandemål: Lövrika skogar, hävdas om möjligt med fortsatt bete för att gynna 
det småskaliga öppna landskapet samt mångfalden av livsmiljöer. Gran och enstaka 
lövträd kan behöva röjas bort för mer ljusinsläpp och bättre fodervärde. 

Engångsåtgärder: Inga 

Underhållsåtgärder: Fortsatt bete. Vid behov och om det inte finns tillgång till 
betesdjur ska röjning av sly och annan igenväxningsvegetation utföras samt bort-
röjning av inträngande gran. 

 

Skötselområde 4 

Vall, strandäng: hålls öppna genom hävd 

Delområde Areal 2018 (ha) 
4.1 Åker / vall 0,9 

4.2 Strandäng 0,6 

Summa 1,5 
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Beskrivning: Skötselområde 4 består av öppna marker. En vall samt en fuktig 
strandäng. 
 
Delområde 4.1 
En vall som vissa år har slagits eller betats men där utvecklingen nu går mot natu-
ralisering, rikligt med tuvbildning. 
 
Delområde 4:2 
En fuktig strandäng med enstaka videbuskage samt al. Mestadels starr och fräken i 
fältskiktet.  
 
Bevarandemål: Bevara som öppen mark i landskapet. 
 
Engångsåtgärder: Inga 
 
Underhållsåtgärder: Hävdas vid behov, om möjligt med bete eller röjning av sly. 
Odling kan även vara ett alternativ på vallen. 
 

Skötselområde 5 

Sjö med vassbälten: vassbekämpning vid behov 

Delområde Areal 2018 (ha) 
5.1 Sjö med vassbälten 64,7 

Summa 64,7 

 

Beskrivning: Hårssjön är en naturlig näringsrik slättsjö med några mindre tillflö-
den, de flesta dikade och uträtade innan de mynnar i sjön. Strandzonerna längs sjön 
består till stor del av breda vassbälten. Vasebäcken, som är sjöns utlopp i söder, 
förbinder Hårssjön med Tulebosjön som ligger längre söderut. Längs sjöns västra 
kant strax norr om utloppet, finns en grävd kanal som leder från fastlandet och ut i 
sjön. De utgrävda massorna har fått bilda en grund för en ”konstgjord” gräsväg, 
som passerar genom vassbältet och ut i sjön.  

Bevarandemål: Sjön ska ha en fortsatt hög produktion av bottenfauna med hög 
täthet av insekter, larver, snäckor, musslor och maskar vilket gynnar sjöns fortsatta 
status som en attraktiv fågelsjö. Sjön ska ha en öppen vattenyta på minst 48 ha. 

Engångsåtgärder: Utgrävning av kanal och dumpning av massor i sjön ska upp-
höra. 

Underhållsåtgärder: Regelbunden översyn av arealen av sjöns vattenyta. Om 
vassbältet ökar i omfattning och inkräktar på bevarandemålet för sjön och igenväx-
ningen ökar, ska vass och säv röjas bort.  

 

Skötselområde 6 

Hällmarksskogar, myrmarker: skapa markblottor, minska igenväxningstakten  

Page 191 of 345



 

  
Förslag till skötselplan 

2018-10-22 

 
Diarienummer 

511-14697-2012 
 
 

 
Sida 

17(28) 
 

 
Delområde Areal 2018 (ha) 
6.1 Hällmarksskogar med insprängda våtmarker, 185,7 

Summa 185,7 

 

Beskrivning: En mosaik av myrmarker och talldominerade, mer eller mindre ljus-
öppna skogsbestånd på hällmarker med tunna jordar. Området består av igenväx-
ande gammal hed. Under 1970-talet och 1995 brann stora delar av området i väster 
vilket gjort att igenväxningen inte är lika framträdande här. På hällmarkerna domi-
nerar vidkronig, krok- och senvuxen tall samt flerstammig björk. Rikligt med död 
ved i klena dimensioner samt ett markskikt som i huvudsak består av ris och ljung 
varvat med berg i dagen. I dalgången i norr växer en mindre enskiktad äldre gran-
skog. Klockgentiana finns noterat på några lokaler i områdets nordvästra del. Natt-
skärran har här en av sina tätare populationer i landet men antas minska då den ho-
tas av de alltmer igenväxande markerna. Inom området, öster om Rambo mosse, 
finns även fynd av den hotade hasselsnoken (VU).  

Bevarandemål: Skötselområdet ska utgöras av en mosaik av glesa talldominerade 
bestånd med björkinslag, blandat med helt öppna partier med häll- och myrmarker. 
Fältskikten i öppna gläntor ska mestadels vara osammanhängande och innehålla 
fältskiktslösa fläckar, medan högvuxen gammal ljung kan förekomma på andra 
platser. Nattskärra ska gynnas i området och myrmarkerna och hällmarkstallsko-
garna runt Rambo mosse ska vara ett fortsatt viktigt kärnområde för nattskärrans 
stabila och täta population. Minst 10 nattskärrerevir per 100 ha ska finnas inom 
området. Krontäckningen, spridd över området, bör inte överstiga 50 %. 

Engångsåtgärder: Inga 

Underhållsåtgärder: Minska på igenväxningstakten genom olika passande åtgär-
der, exempelvis återskapa markblottor genom röjning, avskalning av humus eller 
mindre punktvisa bränder. Kontinuerligt ringbarka björk och gran samt gallra i de 
tätaste partierna. Både vid första röjning, bränning och återkommande under-
hållsinsatser måste hänsyn tas till behoven hos arter som hasselsnok, trädlärka, 
mindre hackspett samt brand- och dödvedsgynnade insekter. 

 

Skötselområde 7 

Hällmarksskogar med insprängda våtmarker: möjligt utmarksbete 

Delområde Areal 2018 (ha) 
7.1 Hällmarksskogar med insprängda våtmarker, 46,3 

Summa 46,3 

 

Beskrivning: En mosaik av myrmarker och talldominerade, mer eller mindre ljus-
öppna skogsbestånd på hällmarker med tunna jordar. Området består av igenväx-
ande gammal hed. Jämför man kartor från idag med historiska ortofoton från 1960-
talet ser man tydligt hur trädfattigt det var på berghällarna vid den tiden. Under 
1970-talet och 1995 brann det sydväst om Rambo mosse och man kan än idag på 
dagens kartor tydligt se att här finns mer berg i dagen än öster om mossen där igen-
växningen gått längre och ett tunt jordtäcke skapats. Klimatförändringen kommer 
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troligen att öka på igenväxningstakten. På hällmarkerna dominerar idag tall samt 
flerstammig björk och markskiktet består i huvudsak av ris och ljung varvat med 
berg i dagen. 

Bevarandemål: Skötselområdet ska utgöras av en mosaik av glesa talldominerade 
bestånd med björkinslag, blandat med helt öppna partier med häll- och myrmarker. 
Fältskikten i öppna gläntor ska mestadels vara osammanhängande och innehålla 
fältskiktslösa fläckar, medan högvuxen gammal ljung kan förekomma på andra 
platser. Nattskärra ska gynnas i området och myrmarkerna och hällmarkstallsko-
garna runt Rambo mosse ska vara ett fortsatt viktigt kärnområde för nattskärrans 
stabila och täta population. Krontäckningen, spridd över området, bör inte över-
stiga 50 %. Klockgentianans utbredning ges möjlighet att öka genom en högre stör-
ningsfrekvens vid bete eller utglesning.  

Engångsåtgärder: Förbereda för bete inom området. 

Underhållsåtgärder: Om möjligt, beteshävd. Bete under augusti och september då 
klockgentianan har sin blomningstid ska undvikas. Om bete inte är genomförbart i 
skötselområdet ska det skötas på samma sätt som övrig hällmarksskog inom sköt-
selområde 6:1, se ovan. 

 

Skötselområde 8 

Hällmarksskogar, igenväxta: restaurering genom kompensationsåtgärder  

På uppdrag från Härryda kommun har ett flertal rapporter och inventeringar gjorts 
runt Rambo mosseområdet, se referenser. Den senast beställda inventeringen, 
Melicas rapport, Södra Kullbäckstorp-Skötselplan för naturmark med särskild hän-
syn till nattskärra, ligger till stor del till grund för nedanstående skötsel och kom-
pensationsåtgärder.  

Härryda kommun ansvarar fullt ut, genom överenskommelse, för restaurerings- och 
underhållskostnader som krävs för att återskapa miljöer där nattskärran trivs. För-
valtaren av reservatet ansvarar för att åtgärderna genomförs, även i de områden 
som ligger utanför reservatsgränsen. Åtgärderna ska kompensera för intrång i de 
nattskärrerevir som försvunnit i samband med kommunens exploatering av mark 
och ska därigenom öka nattskärrans möjligheter att bilda nya revir inom området. 
Skötselområdet omfattar både ytor inom och utanför reservatet.  

Delområde Areal 2018 (ha) 
8.1 Hällmarksskog, igenväxt 6,1 

8.2 Hällmarksskog, igenväxt 8,8 

8.3 Hällmarksskog, igenväxt, buffertzon 10,2 

Summa 25,1 

 

Beskrivning: Skötselområde 8 består av 3 delområden som domineras av igenväxt 
hällmarksskog med tall och björk. Restaurering genom kompensationsåtgärder från 
Härryda kommun för förlorade nattskärrehabitat. 

 

Page 193 of 345



 

  
Förslag till skötselplan 

2018-10-22 

 
Diarienummer 

511-14697-2012 
 
 

 
Sida 

19(28) 
 

 
 
Delområde 8.1 och 8.2 
Talldominerade mer eller mindre ljusöppna skogsbestånd på tunna jordar, häll- och 
torvmarker. Området består av igenväxande gammal hed där igenväxningen gått 
långsamt. På hällmarkerna dominerar vidkronig, krok- och senvuxen tall samt fler-
stammig björk. 

Delområde 8.3 
Talldominerade skogsbestånd på tunna till tjockare jordlager samt småmyrar, bran-
ter och mindre hällpartier. En igenväxande före detta kraftledningsgata går genom 
området. Förutom tall finns gran och en hel del björk, ofta vidkroniga och grov-
barkiga. Branterna i öster avviker genom att vara lövrikare och delvis naturskogsar-
tade. 
 
 
Bevarandemål:  
Delområde 8.1 och 8.2.  
Skötselområdet ska utgöras av en mosaik av glesa talldominerade bestånd med 
björkinslag, blandat med helt öppna partier med häll- och myrmarker. Fältskiktet i 
de öppna gläntorna ska mestadels vara osammanhängande och innehålla fältskikts-
lösa fläckar, medan högvuxen gammal ljung kan förekomma på andra platser. Natt-
skärra ska gynnas i området och myrmarkerna och hällmarkstallskogarna väster om 
Rambo mosse ska vara ett fortsatt viktigt kärnområde för nattskärrans stabila och 
täta population. Minst 2 spelrevir ska finnas här. Öppna områden av hedkaraktär 
med en krontäckning under 20% (minst 5 ha) och krontäckningen som helhet bör 
understiga 50%. 

Delområde 8.3  
Området skall utgöra en buffertzon mellan bebyggelsen och de nya habitat som 
skapats för den relativt störningskänsliga nattskärran. Samtidigt har den som tall-
skog visst värde även som födosökshabitat för nattskärran. Skogsområdet ska upp-
levas attraktiv för friluftslivet, för småfågellivet och för dödvedsanknutna arter som 
mindre hackspett. 

Engångsåtgärder: Inga 

Underhållsåtgärder:  
Delområde 8.1 och 8.2. 
De öppna hedpartierna återskapas helst genom mindre naturvårdsbränningar, alter-
nativt genom röjningar i syfte att återskapa större partier med kal eller glest trädbe-
vuxen hed med flikiga bryn. Sydvända hällmarker ska särskilt prioriteras för att 
öppna upp i markskiktet. Öppnande av blåbärsrika marker prioriteras inte liksom 
branter som bör sparas utan ingrepp. Spridda tallar och lövträd sparas på de öppna 
markerna, främst vidkroniga, lågvuxna och grovbarkiga träd. Även spridda enar är 
av stort värde för småfågellivet och skall sparas. Både vid första röjning, bränning 
och återkommande underhållsinsatser måste hänsyn tas till behoven hos arter som 
hasselsnok, trädlärka, mindre hackspett samt brand- och dödvedsgynnade insekter. 

Eventuell bränning bör ske tidigt på våren, innan hasselsnoken lämnat sin övervint-
ringsplats, och föregås av att tänkbara övervintringsplatser (stensamlingar) marke-
ras och skyddas från branden. Om naturvårdsbränning inte är möjligt av säkerhets-
skäl, skapas och upprätthålls gläntorna/hedpartierna genom röjningar kombinerat 
med fläckvis maskinell avskalning av förna.  
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Delområde 8.3 
Återkommande gallringar där avverkade träd i första hand lämnas kvar om det inte 
försvårar framkomligheten. Eventuell utforsling av virke görs med skonsamma me-
toder som lämnar minsta möjliga spår och branterna i öster lämnas så orörda som 
möjligt. 
 
3.6 Forn- och kulturmiljövård 
Inom naturreservatet finns 5 övriga kulturhistoriska lämningar varav flera är fynd-
platser, en eventuell boplats samt en stensättning. Lämningarnas lokalisering fram-
går av bilaga 3d. Utöver dessa lämningar finns det rikligt med spår efter ytliga 
stenbrott, främst öster om Rambo mosse. 

I reservatet finns ett flertal stenmurar, oftast i anslutning till kulturlandskapet, 
några mycket välbevarade. Stenmurarna bör skötas så att de bevaras för framtiden 
och blir väl synliga i landskapet. Stenar som ramlar ner från murarna bör återplace-
ras och sly som växer upp i och intill murarna bör röjas regelbundet. 

Fornlämningarna liksom andra kulturlämningar som t.ex. stengärdsgårdar hålls ef-
ter i samband med röjning i de enskilda skötselområdena. Vid röjningar bör inte 
röjningsmaterial ligga kvar nära eller i fornlämningar. Eldning får heller aldrig ske 
i närheten av fornlämningar då det kan ställa till svårigheter vid en eventuell fram-
tida utgrävning. I områden med registrerade fornlämningar ska samråd med Läns-
styrelsens kulturmiljöenhet ske innan åtgärd utförs.  

Tabell 1. Sammanställning av övriga kulturhistoriska lämningar i området. 

RAÄ_NR Lämningstyp Antikvarisk bedömning 

Kållered 32:1 Boplats, flata hällar, 
rustbädd, bilade ekbrä-
dor med hål 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Mölndal 62:1 Fornlämningsliknande 
lämning, stensättning 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Råda 11:1 Fyndplats, keramik av 
järnålderstyp 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Råda 37:1 Fyndplats, stockbåt Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Råda 38:1 Fyndplats, skafthålsyxa, 
flintdolk 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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4. Friluftsliv 
Karta med friluftsanläggningar samt p-platser finns i bilaga 3c. 

Bevarandemål:  

• Minst 5 väl underhållna informationsskyltar med beskrivning av naturre-
servatet på svenska och engelska ska finnas.  

• Minst 3 väl underhållna parkeringar ska finnas. 
• Vägvisningsskyltar från Mölndalsvägen och Tulebovägen. 
• Minst 3 väl underhållna rastplatser med eldstäder ska finnas. 
• De uppmärkta stigarna och lederna ska vara väl underhållna. 

 
Engångsåtgärder: 
Informationstavlor ska sättas upp på de platser som är markerade på karta i bilaga 
3c. Tavlorna ska utföras enligt svensk standard och naturvårdsverkets anvisningar 
Att skylta skyddad natur. De ska bland annat innehålla karta över reservatet samt 
beskriva dess syfte, bevarandevärden och gällande föreskrifter för allmänheten. En 
engelsk text eller en engelsk sammanfattning ska finnas. Vägvisningsskyltar sätts 
upp vid Tulebovägen och Mölndalsvägen. 

Möjlighet ska finnas att sätta upp informationsskyltar på Tulebomossen för inform-
ation om Tuleboborgens historia och utgrävning samt vid den gamla torvupptag-
ningsmaskinen som använts vid torvbrytning. Även vid fågeltornet som finns belä-
get längs sjöns västra strand är det möjligt att sätta upp informationsskyltar. Upp-
sättning av dessa skyltar får ske i samråd med förvaltaren.  

Parkeringsplatser ska finnas i anslutning till reservatet. Befintlig parkering på kom-
munal mark, Mölndals stad, finns norr om sjön Hörsickan vid Horsikagatans slut. 
Ytterligare parkeringsplatser anläggs enligt kartan vid Tulebo Ängsväg samt längs 
Hårskerödsvägen, där det redan idag finns en mindre parkeringsficka.  

Tydlig märkning av stigar markerade på kartan (bilaga 3c) samt förstärkning med 
spänger eller omdragning av stigen vid blöta partier eller annat hinder. Inga stigar 
anläggs eller markeras i de områden där kompensationsåtgärder ska utföras, detta 
på grund av nattskärrans störningskänslighet framförallt när det gäller vandrare och 
medföljande hundar. 

Minst 3 rastplatser med eldstad ska finnas. En rastplats finns redan vid den gamla 
slåtterängen i Rambodal och består av ett redan befintligt vindskydd med en 
eldstad som behöver förbättras. Hittills finns det ingen som tagit på sig ansvaret för 
vindskyddet, underhåll får ligga på förvaltarens ansvar. En rastplats med eldstad 
anläggs på en liten bergknalle norr om Rambo mosse samt ytterligare en liknande 
rastplats på utsiktsplatsen norr om Hårskerödsmossen. Röj bort träd och buskar för 
utsiktens skull på 2–3 ställen på höjden norr om Hårskerödsmossen. 

Det finns ett blöthål (torvgrav) i Tulebomossens västra del, som man når i början 
på den markerade stigen som sträcker sig in i området från Tulebo Ängsväg. Even-
tuellt behöver det vattenfyllda hålet, ur säkerhetsaspekt, hägnas in framöver.  

Underhållsåtgärder:  

Regelbundet underhåll av rastplatser och eldstäder. Vid behov röjning av träd och 
buskar vid utsiktsplatserna.  
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Informationsanläggningar ska tillses regelbundet och underhållas vid behov av för-
valtaren. Naturreservatet ligger i en expansiv region och kommunerna planerar för 
nya bostadsområden i reservatets närhet. Det kommer säkerligen att bli ett ökat be-
sökstryck i framtiden och behov av nya entréer, stigar och andra anordningar för 
friluftslivet kan komma att behövas. Med tanke på att friluftsliv är ett av reservatets 
huvudsyften ska det vara möjligt, för reservatsförvaltaren, att anlägga sådana an-
ordningar vid behov.  

 
5. Gränsmarkering 
Reservatets gräns ska märkas ut i fält. Gränsmarkeringar ska utföras enligt Natur-
vårdsverkets anvisningar ”Att skylta skyddad natur”. 

 
6. Uppföljning 
6.1 Dokumentation av skötselåtgärder 
Skötselåtgärder som utförs i reservatet bör dokumenteras av den som utför åtgär-
den. Av dokumentationen bör framgå: 

• åtgärd  
• plats (skötselområde) 
• kostnad 
• tidpunkt 
• utförare 

Åtgärder av restaureringskaraktär bör dokumenteras med foto före och efter åtgärd. 

6.2 Bevarandemål och gynnsamt tillstånd 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppfölj-
ningen ska ske enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av 
Naturvårdsverket. I en särskild uppföljningsplan kommer målindikatorer att anges. 
Dessa målindikatorer följs sedan upp. Målsättningen är att kunna se om de beva-
randemål som satts upp i skötselplanen uppfylls och att skötseln fungerar. Uppfölj-
ningen kommer vara en viktig hjälp för förvaltarens planering av skötselarbetet. 

6.3 Revidering av skötselplanen 
Skötselplanen gäller tills vidare och revideras när uppföljningen indikerar att det 
behövs. 

7. Planerad förvaltning  
Förvaltningen av naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse bekostas av staten och 
förvaltare är Västkuststiftelsen. Härryda kommun finansierar kompensationsåtgär-
der för restaurering av förlorade nattskärrehabitat vid kommunens exploatering. 
Detta gäller både inom och utanför reservatet, se bilaga 3b. Drift och underhåll av 
befintliga ridstigar ansvarar respektive kommun för. 

Tabell 2. Sammanfattning och prioritering av skötselplanens åtgärder. Prioritering 
inom intervall 1–3 där 1 är högsta prioritet att genomföra. 
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Åtgärd Skötselområde När/intervall Prioritet 
Gränsmarkering   1 

Informationsskyltar om NR   1 

Informationsskyltar om Tulebobor-
gen, fågeltorn m.m. 

1:1, 1:7 alt 5:1   

Anläggning av P-platser   1 

Markerade stigar, rastplatser   1 

Kompensationsåtgärder, bilaga 3b 8:1, 8:2, 8:3 Vid behov 1 

Fortsatt bete 3 Om möjligt  

Utmarksbete 7:1 Om möjligt 2 

Ringbarkning och röjning av gran 2, 3  Vid behov 2 

Friställ ekar 2:1, 2:2, 2:5, 2:6,   2 

Slå, beta öppen mark 4 Vid behov 3 

Röj bort fårstaket och gammal lada 1:1  2 

Vassbekämpning 5:1 Vid behov 2 

Uppföljning av skötselåtgärd  Efter åtgärd  

 

 

 

8. Referenser 
 
Referenser specifikt för detta naturreservat 
Appelqvist, T.2006. Synpunkter till Länsstyrelsen angående skogsområden kring 
Hålsjön – Rambo mosse. 

Bohlin, J. 1992. Värdefull natur i Härryda. Härryda kommun. Miljö & Hälsa 
1992:2. 

Göteborgs Naturhistoriska Museum Västarvet. 2007. Inventeringsrapport: Has-
selsnoken vid Rambo mosse. 

Hellén, M. 2004. Inventering och naturvärdesbedömning av Hålsjön- Rambo mos-
seområdet. 

Härryda kommun, 2012. Naturvårdsplan 

Johansson, P. 1999. Hålsjön – mycket högt naturvärde.  

Lindh, L. 1992. Unik borg funnen i mosse. Populär historia. Nr 6: sid. 39–41. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1997. Våtmarksinventering i 

Göteborgs och Bohus län. 

Melica. 2016. Södra Kullbäckstorp – Skötselplan för naturmark med särskild hän-
syn till nattskärra. 

Mölndals kommun, 2015. Naturvårdsplan. 

Naturcentrum. 2016. Rapport nr 851. Inventering av hasselsnok inför Enebacken 
etapp II, Härryda kommun. 

Naturvårdsinventeringar i Göteborgs och Bohus län. Inventering av ädellövskog i 
Härryda kommun, 1986:3. Inventering av ädellövskog i Mölndals kommun, 1989:2 

Page 198 of 345



 

  
Förslag till skötselplan 

2018-10-22 

 
Diarienummer 

511-14697-2012 
 
 

 
Sida 

24(28) 
 

 
Nilsson, M (red). 2008. Naturvårdsprojektet Rambo mosse – Hålsjön 2006–2008. 
Naturskyddsföreningen Härryda och Naturskyddsföreningen Mölndal. 

Nordqvist, B. Wigforss, J. 1999. Träanläggningen i Tulebo mosse. 2:1. Riksantik-
varieämbetet och Göteborgs Stadsmuseum. 

Norconsult. 2013. Södra Kullbäckstorp – sammanfattande bedömning av naturvär-
den. Kan en utbyggnad kombineras med hänsyn till skyddade arter? 

Stigh, J. Sandberg, L-O. 2000. Hålsjön – en västsvensk fågelsjö. Fåglar på Väst-
kusten. Nr 2: sid. 42. 

Ström, K. 2011, Rapport 4. Inventering av nattskärra vid Rambo mosse i Härryda 
2011-underlag av bedömning av planerad bebyggelse vid södra Kullbäckstorp. 

Våtmarksinventeringen 

Lövskogsinventeringen 

Nyckelbiotopsinventeringen 

Allmänna referenser: 
Artportalen, Artdatabanken, SLU 

EU:s art- och habitatdirektiv (direktiv 92/43/EEG) annex 2 och 4. 

EU:s fågeldirektiv (direktiv 79/409/EEG) annex 1. 

Finsberg, C. 2013. Skyddad natur i ett förändrat klimat. Grön infrastruktur i 
strandängar och ädellövmiljöer samt klimatanpassad skötsel av skyddad natur. 
Rapport 2013:74. Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

Gärdenfors, U. (red.). 2015. Rödlistade arter i Sverige 2010 - The 2010 Red List of 
Swedish Species. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 

Naturvårdsverket, 2003. Att skylta skyddad natur. Naturvårdsverket, Stockholm. 

Naturvårdsverket, 2003. Kartering av skyddade områden – skogstyper i naturre-
servat och nationalparker. Rapport 5282, Naturvårdsverket, Stockholm.  

Nitare, J. (red.), 2010. Signalarter - indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över 
kryptogamer. Skogsstyrelsens förlag, Jönköping. 

Webbsidor 
www.artfakta.artdatabanken.se 

www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/ 

www.lantmateriet.se 

www.minnen.molndal.se/platser/ 

www.smhi.se 

www.skogsstyrelsen.se 

www.viss.lansstyrelsen.se/waters 

www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/   

Historiska kartor 
Lantmäteriet, akt nr. 14-RÅD-18. Hårssöröd Råda socken. Storskifte 1807. 

Lantmäteriet, akt nr: 14-RÅD-41. Hårskeröd Råda socken. Laga skifte 1858. 

Lantmäteriet, akt nr. 14-FÄS-494. Sjödala Fässbergs socken. Laga skifte 1915. 

Page 199 of 345

http://www.artfakta.artdatabanken.se/
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/
http://www.minnen.molndal.se/platser/
http://www.smhi.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/waters
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/sa-mar-miljon/skog/Pages/adellovskog.aspx


 

  
Förslag till skötselplan 

2018-10-22 

 
Diarienummer 

511-14697-2012 
 
 

 
Sida 

25(28) 
 

 
Lantmäteriet, akt nr. 14-KÅL-13. Tulebo Nordgård Kållereds socken. Storskifte 
1801. 

 
Bilaga 3a 
Tabell 1: Arter 

 Förekomst av  

• signalarter (S), arter som används för att lokalisera och urskilja skogar med 
höga naturvärden (Skogsstyrelsen, Nitare 2010). Fridlysta arter (§). 

• rödlistade arter uppdelade enligt Artdatabankens kategorier: Nationellt ut-
död (RE); Akut hotad (CR); Starkt hotad (EN); Sårbar (VU); Nära hotad 
(NT); Kunskapsbrist (DD), (Gärdenfors 2015) 

• arter (ÅGP) som omfattas av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade 
arter  

• arter (EU) som är listade i EU:s fågeldirektiv (direktiv 79/409/EEG) annex 
1och art- och habitatdirektiv (direktiv 92/43/EEG) annex 2 och 4. 

• källa/uppgiftslämnare. Perry Johansson (PJ), Marie Hellén (MH), Tomas 
Appelqvist (TA), Leif Lithander (LL), Johan Bohlin (JB), Skogsstyrelsen 
(SKS), Naturvårdsplan Mölndals kommun (NVPM). 

 

Art Kate-
gori 

Fyndplats Källa/ 
Uppgifts-
lämnare 

Mossor    
Fällmossa – Antitrichia curtipendula S NB 11, 3, 4, SKS, TA 

Grov fjädermossa – Neckera crispa S NB 3 SKS 

Klippfrullania – Frullania tamarisci S Lövskogsinv TA 

Krushättemossa – Ulota crispa S Lövskogsinv TA, JB 

Kruskalkmossa – Tortella tortuosa S NB 1, 3 SKS 

Långfliksmossa – Nowellia curvifolia S Lövskogsinv, sumpskog 
v Hårssjön, bäckmiljö 
Sjödala 

MH, JB, 
NVPM 

Mörk husmossa – Hylocomiastrum 
umbratum 

S Lövskogsinv TA, JB 

Platt fjädermossa – Neckera com-
planata 

S NB 3 SKS 

Stubbspretmossa -- Herzogiella se-
ligeri 

S NB 5 SKS 

Trubbfjädermossa – Homalia tricho-
maniodes 

S NB 3 SKS 

Vågig sidenmossa – Plagiothecium 
undulatum 

S Lövskogsinv TA 

Västlig hakmossa – Rhytidiadelphus 
loreus 

S Lövskogsinv TA 
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Lavar    
Glansfläck – Arthonia spadicea S Lövskogsinv MH, TA 

Rostfläck – Ahrtonia vinosa S Lövskogsinv TA, JB 

    

Kärlväxter    
Jungfru Marie nycklar – Dactylorhiza 
maculata 

S, § Betesmark Sjödala NVPM 

Klockgentiana – Gentiana pneu-
monanthe 

VU, 
ÅGP, § 

Rambo mosse V NVPM 

Korallrot – Corallorhiza trifida S, § Sumpskog MH 

Kransrams – Polygonatum verticilla-
tum 

S NB 3 SKS, MH 

Lind – Tilia cordata S NB 4 SKS 

Lundbräsma – Cardamine impatiens S NB 1 NVPM 

Nattviol – Plantanthera bifolia § Hårssjöns omgivningar PJ 

Svart trolldruva – Actaea spicata S NB 1, 3 SKS, NVPM 

    

Fåglar    
Backsvala – Riparia riparia NT Hårssjön m omgivning PJ 

Bergand – Aythya marila VU Hårssjön m omgivning PJ 

Berguv – Bubo bubo VU, EU Hårssjön m omgivning, 
häckande 

PJ, LL 

Bivråk – Pernis apivorus NT, EU Hårssjön m omgivning, 
häckande 

PJ, LL 

Blå kärrhök – Circus cyaneus NT, EU Hårssjön m omgivning, 
häckande 

PJ, LL 

Brunand – Aythyra ferina VU Hårssjön m omgivning PJ 

Buskskvätta – Saxicola rubetra NT Hårskeröd AP 

Duvhök – Accipiter gentilis NT Håle dal AP 

Fjällvråk – Buteo lagopus NT Hårssjön m omgivning PJ 

Gulsparv – Emberiza citrinella VU Hårskeröd AP 

Gråtrut – Larus argentatus VU Hårskeröd, Hårssjön AP 

Gröngöling – Picus viridis NT Hårssjön m omgivning AP 

Havsörn – Haliaeetus albicilla NT, EU Hårssjön m omgivning PJ 

Hussvala – Delicon urbicum VU Håle dal AP 

Jorduggla – Asio flammeus LC, EU Hårssjön m omgivning PJ 

Kungsfiskare – Alcedo atthis VU, EU Hårssjön m omgivning PJ, LL 

Kungsfågel – Regulus regulus NT Hårskeröd AP 

Kungsörn – Aquila chrysaetos NT, EU, 
ÅGP 

Hårssjön m omgivning PJ 

Lappuggla – Strix nebulosa NT, EU Sjödala AP 

Mindre hackspett – Dendrocopus 
minor 

NT Hårssjön m omgivning, 
Rambo mosse, häck-
ande 

PJ, LL, 
NVPM 

Nattskärra – Camprimulgus euro-
paeus 

EU Hårssjön m omgivning, 
Rambo mosse, häck-
ande 

PJ, LL, 
NVPM 

Nötkråka – Nucifraga caryocatactes NT Hårssjön m omgivning PJ, LL 

Ortolansparv – Emberiza hortulana VU, 
EU, 
ÅGP 

Hårssjön m omgivning, 
häckande 

LL 

Pilgrimsfalk – Falco peregrinus NT, EU Hårssjön m omgivning PJ 

Rosenfink – Carpodacus erythrinus VU Hårssjön m omgivning, 
häckande 

PJ 

Rördrom – Botaurus stellaris NT, EU Hårssjön m omgivning, 
häckande 

PJ, LL 
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Salskrake – Mergus albellus NT, EU Hårssjön m omgivning PJ 

Silltrut – Larus fuscus NT Hårssjön m omgivning PJ 

Skogsduva – Columba oenas NT Hårssjön m omgivning, 
häckande 

PJ 

Skräntärna – Hydroprogne caspia NT, EU, 
ÅGP 

Hårssjön m omgivning PJ 

Skäggmes – Panurus biarmicus NT Hökekärr AP 

Smålom – Gavia stellata NT, EU Hårskeröd AP 

Spillkråka – Dryocopus martius NT, EU Hårssjön m omgivning AP 

Stare – Sturnus vulgaris VU Hovås AP 

Stjärtand – Anas acuta VU Hårssjön m omgivning PJ 

Storspov – Numenius arquata NT Hårssjön m omgivning PJ 

Svarthakedopping – Podiceps auri-
tus 

EU Hårssjön m omgivning PJ 

Sånglärka – Alauda arvensis NT Hårssjön m omgivning, 
häckande 

PJ, LL 

Sädgås – Anser fabalis NT Hårssjön m omgivning PJ 

Sävsparv – Emberiza schoeniclus VU Hårskeröd AP 

Tornseglare – Apus apus VU Hårskeröd AP 

Tretåig hackspett – Picoides 
tridactylus 

NT, EU Hårssjön m omgivning, 
häckande 

LL 

Törnskata – Lanius collurio EU Hårssjön m omgivning, 
häckande 

PJ, LL 

Vinterhämpling – Carduelis flavi-
rostris 

VU Hårskeröd, Hårssjön AP 

Årta – Anas querquedula VU Hårssjön m omgivning, 
häckande 

LL 

Ängspiplärka – Anthus pratensis NT Hårskeröd AP 

    

Övrigt    

Alkonblåvinge – Phengaris alcon EN, 
ÅGP 

Rambo mosse NVPM 

Hasselmus – Muscardinus avellana-
rius 

EU, § Hårssjön m omgivning LL 

Hasselsnok – Coronella austriaca VU, §, 
EU 

Hårssjön m omgivning PJ 

Lodjur – Lynx lynx      VU, EU Hårssjön m omgivning PJ 

Marmorhjälmspindel – Dipoena me-
lanogaster 

NT Rambo mosse , östra 
delen 

AP 

Motaggsvamp – Sarcodon squa-
mosus 

NT Långa mysten AP 

Sexfläckig blombock – Anoplodera 
sexguttata 

NT Hårssjön, öster AP 

Smal dammsnäcka – Omphiscola 
glabra 

NT Hårssjöns norra del AP 

Violettkantad guldvinge Lycaena 
hippothoe 

NT Hårskeröd-Hårssjön AP 

 
 

 

Tabell 2: Markslag och naturtyper som ska rapporteras till Naturvårdsverket.  Må-
larealerna är de som förväntas efter eventuella restaurerings- och skötselåtgär-
der. 
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1 Kartering av skyddade områden (KNAS), (Naturvårdsverket 2003) 
3 Inventering av ängs- och hagmarker (Naturvårdsverket 1987) 
5 Bedömningsgrunder för miljökvalitet (Naturvårdsverket 1999) 
8 Myrskyddsplan för Sverige - huvudrapport över revidering 2006 (Naturvårds-ver-
kets rapport 5667) 
 

 
 

Markslag och Naturtyp Areal år 2018 (ha) Målareal (ha) 
Barrskog: 281,0  
  Granskog1 3,2 0,0 

Tallskog1 2,3 2,3 

Lövblandade barrskogar1 275,5 278,7 

Lövskog: 45,0  
Triviallövskog1 10,8 10,8 

Triviallövskogar med ädellövsinslag1 8,5 8,5 

Ädellövskog1 24,7 24,7 

Lövskog övrig 1,0 1,0 

Sumpskog: 29,2  

Lövsumpskog1 17,3 17,3 

Barrsumpskog1 11,0 11,0 

   

Åker/vall: 0,9 0,9 

Naturbetesmark3 (betesmark på in-
äga eller utmark): 

8,4  

  Betad skog 8,4 8,4 

Äng (slåttermark på inäga3 och ut-
mark): 

0,6  

  Strandäng  0,6 0,6 

Myr8: 
  Kärr 
  Mosse 

79,1 
  12,1 

67,0 

 
12,1 
67,0 

  Annan Våtmark 
 

4,4 
  

         4,4 

Sjö5: 
  Eutrof sjö 

49,9 
49,9 

 
49,9                      

Strandzon: 14,8  

  Vassar 14,8 14,8 
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Bilaga 3a 
Tabell 1: Arter 
 Förekomst av  

• signalarter (S), arter som används för att lokalisera och urskilja skogar med höga naturvärden 
(Skogsstyrelsen, Nitare 2010). Fridlysta arter (§). 

• rödlistade arter uppdelade enligt Artdatabankens kategorier: Nationellt utdöd (RE); Akut hotad 
(CR); Starkt hotad (EN); Sårbar (VU); Nära hotad (NT); Kunskapsbrist (DD), (Gärdenfors 
2015) 

• arter (ÅGP) som omfattas av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter  

• arter (EU) som är listade i EUs fågeldirektiv (direktiv 79/409/EEG) annex 1och art- och 
habitatdirektiv (direktiv 92/43/EEG) annex 2 och 4. 

• källa/uppgiftslämnare. Perry Johansson (PJ), Marie Hellén (MH), Tomas Appelqvist (TA), Leif 
Lithander (LL), Johan Bohlin (JB), Skogsstyrelsen (SKS), Naturvårdsplan Mölndals kommun 
(NVPM). 

 

Art Katego
ri 

Fyndplats Källa/ 
Uppgiftslä
mnare 

Mossor    
Fällmossa – Antitrichia curtipendula S NB 11, 3, 4, SKS, TA 

Grov fjädermossa – Neckera crispa S NB 3 SKS 

Klippfrullania – Frullania tamarisci S Lövskogsinv TA 

Krushättemossa – Ulota crispa S Lövskogsinv TA, JB 

Kruskalkmossa – Tortella tortuosa S NB 1, 3 SKS 

Långfliksmossa – Nowellia curvifolia S Lövskogsinv, sumpskog 
v Hårssjön, bäckmiljö 
Sjödala 

MH, JB, 
NVPM 

Mörk husmossa – Hylocomiastrum 
umbratum 

S Lövskogsinv TA, JB 

Platt fjädermossa – Neckera 
complanata 

S NB 3 SKS 

Stubbspretmossa -- Herzogiella 
seligeri 

S NB 5 SKS 

Trubbfjädermossa – Homalia 
trichomaniodes 

S NB 3 SKS 

Vågig sidenmossa – Plagiothecium 
undulatum 

S Lövskogsinv TA 

Västlig hakmossa – Rhytidiadelphus 
loreus 

S Lövskogsinv TA 

    

Lavar    
Glansfläck – Arthonia spadicea S Lövskogsinv MH, TA 

Rostfläck – Ahrtonia vinosa S Lövskogsinv TA, JB 
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Kärlväxter    
Jungfru Marie nycklar – Dactylorhiza 
maculata 

S, § Betesmark Sjödala NVPM 

Klockgentiana – Gentiana 
pneumonanthe 

VU, 
ÅGP, § 

Rambo mosse V NVPM 

Korallrot – Corallorhiza trifida S, § Sumpskog MH 

Kransrams – Polygonatum 
verticillatum 

S NB 3 SKS, MH 

Lind – Tilia cordata S NB 4 SKS 

Lundbräsma – Cardamine impatiens S NB 1 NVPM 

Nattviol – Plantanthera bifolia § Hårssjöns omgivningar PJ 

Svart trolldruva – Actaea spicata S NB 1, 3 SKS, NVPM 

    

Fåglar    
Backsvala – Riparia riparia NT Hårssjön m omgivning PJ 

Bergand – Aythya marila VU Hårssjön m omgivning PJ 

Berguv – Bubo bubo VU, EU Hårssjön m omgivning, 
häckande 

PJ, LL 

Bivråk – Pernis apivorus NT, EU Hårssjön m omgivning, 
häckande 

PJ, LL 

Blå kärrhök – Circus cyaneus NT, EU Hårssjön m omgivning, 
häckande 

PJ, LL 

Brunand – Aythyra ferina VU Hårssjön m omgivning PJ 

Buskskvätta – Saxicola rubetra NT Hårskeröd AP 

Duvhök – Accipiter gentilis NT Håle dal AP 

Fjällvråk – Buteo lagopus NT Hårssjön m omgivning PJ 

Gulsparv – Emberiza citrinella VU Hårskeröd AP 

Gråtrut – Larus argentatus VU Hårskeröd, Hårssjön AP 

Gröngöling – Picus viridis NT Hårssjön m omgivning AP 

Havsörn – Haliaeetus albicilla NT, EU Hårssjön m omgivning PJ 

Hussvala – Delicon urbicum VU Håle dal AP 

Jorduggla – Asio flammeus LC, EU Hårssjön m omgivning PJ 

Kungsfiskare – Alcedo atthis VU, EU Hårssjön m omgivning PJ, LL 

Kungsfågel – Regulus regulus NT Hårskeröd AP 

Kungsörn – Aquila chrysaetos NT, EU, 
ÅGP 

Hårssjön m omgivning PJ 

Lappuggla – Strix nebulosa NT, EU Sjödala AP 

Mindre hackspett – Dendrocopus 
minor 

NT Hårssjön m omgivning, 
Rambo mosse, 
häckande 

PJ, LL, 
NVPM 

Nattskärra – Camprimulgus 
europaeus 

EU Hårssjön m omgivning, 
Rambo mosse, 
häckande 

PJ, LL, 
NVPM 

Nötkråka – Nucifraga caryocatactes NT Hårssjön m omgivning PJ, LL 

Ortolansparv – Emberiza hortulana VU, 
EU, 
ÅGP 

Hårssjön m omgivning, 
häckande 

LL 

Pilgrimsfalk – Falco peregrinus NT, EU Hårssjön m omgivning PJ 

Rosenfink – Carpodacus erythrinus VU Hårssjön m omgivning, 
häckande 

PJ 

Rördrom – Botaurus stellaris NT, EU Hårssjön m omgivning, 
häckande 

PJ, LL 

Salskrake – Mergus albellus NT, EU Hårssjön m omgivning PJ 
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Silltrut – Larus fuscus NT Hårssjön m omgivning PJ 

Skogsduva – Columba oenas NT Hårssjön m omgivning, 
häckande 

PJ 

Skräntärna – Hydroprogne caspia NT, EU, 
ÅGP 

Hårssjön m omgivning PJ 

Skäggmes – Panurus biarmicus NT Hökekärr AP 

Smålom – Gavia stellata NT, EU Hårskeröd AP 

Spillkråka – Dryocopus martius NT, EU Hårssjön m omgivning AP 

Stare – Sturnus vulgaris VU Hovås AP 

Stjärtand – Anas acuta VU Hårssjön m omgivning PJ 

Storspov – Numenius arquata NT Hårssjön m omgivning PJ 

Svarthakedopping – Podiceps 
auritus 

EU Hårssjön m omgivning PJ 

Sånglärka – Alauda arvensis NT Hårssjön m omgivning, 
häckande 

PJ, LL 

Sädgås – Anser fabalis NT Hårssjön m omgivning PJ 

Sävsparv – Emberiza schoeniclus VU Hårskeröd AP 

Tornseglare – Apus apus VU Hårskeröd AP 

Tretåig hackspett – Picoides 
tridactylus 

NT, EU Hårssjön m omgivning, 
häckande 

LL 

Törnskata – Lanius collurio EU Hårssjön m omgivning, 
häckande 

PJ, LL 

Vinterhämpling – Carduelis 
flavirostris 

VU Hårskeröd, Hårssjön AP 

Årta – Anas querquedula VU Hårssjön m omgivning, 
häckande 

LL 

Ängspiplärka – Anthus pratensis NT Hårskeröd AP 

    

Övrigt    

Alkonblåvinge – Phengaris alcon EN, 
ÅGP 

Rambo mosse NVPM 

Hasselmus – Muscardinus 
avellanarius 

EU, § Hårssjön m omgivning LL 

Hasselsnok – Coronella austriaca VU, §, 
EU 

Hårssjön m omgivning PJ 

Lodjur – Lynx lynx      VU, EU Hårssjön m omgivning PJ 

Marmorhjälmspindel – Dipoena 
melanogaster 

NT Rambo mosse , östra 
delen 

AP 

Motaggsvamp – Sarcodon 
squamosus 

NT Långa mysten AP 

Sexfläckig blombock – Anoplodera 
sexguttata 

NT Hårssjön, öster AP 

Smal dammsnäcka – Omphiscola 
glabra 

NT Hårssjöns norra del AP 

Violettkantad guldvinge Lycaena 
hippothoe 

NT Hårskeröd-Hårssjön AP 
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Tabell 2: Naturtyper 
Tabell 2: Markslag och naturtyper som ska rapporteras till Naturvårdsverket.  Målarealerna är de 
som förväntas efter eventuella restaurerings- och skötselåtgärder. 
 
1 Kartering av skyddade områden (KNAS), (Naturvårdsverket 2003) 
3 Inventering av ängs- och hagmarker (Naturvårdsverket 1987) 
5 Bedömningsgrunder för miljökvalitet (Naturvårdsverket 1999) 
8 Myrskyddsplan för Sverige - huvudrapport över revidering 2006 (Naturvårds-verkets rapport 5667) 
 

 

 
Markslag och Naturtyp Areal år 2018 (ha) Målareal (ha) 

Barrskog: 281,0  
  Granskog1 3,2 0,0 

Tallskog1 2,3 2,3 

Lövblandade barrskogar1 275,5 278,7 

Lövskog: 45,0  
Triviallövskog1 10,8 10,8 

Triviallövskogar med ädellövsinslag1 8,5 8,5 

Ädellövskog1 24,7 24,7 

Lövskog övrig 1,0 1,0 

Sumpskog: 29,2  

Lövsumpskog1 17,3 17,3 

Barrsumpskog1 11,0 11,0 

   

Åker/vall: 0,9 0,9 

Naturbetesmark3 (betesmark på 
inäga eller utmark): 

8,4  

  Betad skog 8,4 8,4 

Äng (slåttermark på inäga3 och 
utmark): 

0,6  

  Strandäng  0,6 0,6 

Myr8: 
  Kärr 
  Mosse 

79,1 
  12,1 

67,0 

 
12,1 
67,0 

Annan Våtmark 
 

4,4 
  

         4,4 

Sjö5: 
  Eutrof sjö 

49,9                       

Strandzon: 14,8  

  Vassar 14,8 14,8 
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Bilaga 3b

Illustrationskarta till skötselplan för natur-
reservatet Hårssjön-Rambo mosse
Tillhör Länsstyrelsens förslag till beslut 
2018-12-10, dnr 511-14697-2012
© Länsstyrelsen i Västra Götalands län
© Lantmäteriet Geodatasamverkan

0 200 400 600100 Meter±

Bilaga 3b, Skötselområden
Naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse, 

Härryda kommun och Mölndals stad

Teckenförklaring
Gräns naturreservat
1. Myrmark

! ! !

! ! !2. Lövskog med barr
3. Betesmark, trädbevuxen
4. Åker, vall

5. Sjö med vassbälte 
6. Hällmarksskog
7. Utmarksbete
8. Restaurering
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Råda 11:1

Råda 38:1

Råda 37:1

Mölndal 62:1

Kållered 32:1

Illustrationskarta till skötselplan för natur-
reservatet Hårssjön-Rambo mosse
Tillhör Länsstyrelsens förslag till beslut
2018-12-10, dnr 511-14697-2012
© Länsstyrelsen i Västra Götalands län
© Lantmäteriet Geodatasamverkan0 200 400 600100 Meter±

Bilaga 3c, Friluftsanordningar, övr kulturhistoriska lämningar
Naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse, 

Härryda kommun och Mölndals stad

Bilaga 3c

Teckenförklaring
Gräns naturreservat

IA) P-plats
I-) Informationsskylt
"k) Utsiktsplats
"À) Torn

"h) Eldstad
"Ï) Vindskydd
";) Busshållplats
"Ä) Rastplats
! Övr kulturhistorisk lämning

Befintlig, stig

Markerade led
Befintlig ridstig
Allmän väg

Bilväg
Sämre bilväg

IA)I-)

P Horsikagatan
IA) P-plats

I-) Informationsskylt
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Illustrationskarta till skötselplan för natur-
reservatet Hårssjön-Rambo mosse
Tillhör Länsstyrelsens förslag till beslut
2018-12-10, dnr 511-14697-2012
© Länsstyrelsen i Västra Götalands län
© Lantmäteriet Geodatasamverkan

0 200 400 600100 Meter±

Bilaga 3d, Naturtyper
Naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse, 

Härryda kommun och Mölndals stad

Bilaga 3d

Teckenförklaring
Reservatsgräns
Barrsumpskog, blandsumpskog
Betad skog
Granskog
Kärr
Lövblandade barrskogar
Lövskog, övr
Lövsumpskog
Mosse

Sjö eutrof
Sjöstrandsnår
Strandäng (sötvatten)
Tallskog
Triviallövskog
Triviallövskog med ädellövinslag
Vassar
Ädellövskog
Åker, vall Page 210 of 345



 

 

Sändlista remiss  

 

Upplysning 

Berörda sakägare (fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare) får samtidigt i ett annat utskick föreläggande om 
att yttra sig över förslaget. 

Myndighetssamråd med följande: 

Omfattar berörd kommun (KS) samt de myndigheter som Länsstyrelsen ska samråda med (enl 25 & 26 §§ 
förordning om områdesskydd). 

Organisation E-post 

Härryda kommun (är 
också sakägare) 

Mölndals stad (är 
också sakägare) 

kommun@harryda.se  

 

stad@molndal.se    

Havs- och 
vattenmyndigheten 

havochvatten@havochvatten.se 

Skogsstyrelsen skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

SGU sgu@sgu.se 

 

För kännedom och eventuellt yttrande till följande: 

Omfattar övriga organisationer m.m. 

Kommunens yttrande förutsätts dock alltid ske via kommunstyrelsen eller den kommunala nämnd som KS utser. 
Skogsstyrelsens yttrande förutsätts ske antingen via regionkontoret eller berört distriktskontor. 

Organisation m.m. E-post 

Västkuststiftelsen post@vastkuststiftelsen.se 

LRF Västra Götaland registrator@lrf.se 

Mellersta Götalands jordägareförening mgj@jordagarna.se 

Naturskyddsföreningen i Härryda  

Mölndals naturskyddsförening 

 michael.nilsson@naturskyddsforeningen.se 

per.schillander@gmail.com 

Naturskyddsföreningen regionkansli Väst kansli.vast@naturskyddsforeningen.se 
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Göteborgs Stigcyklister 

Göteborgs Cykelförbund GCF 

info@goteborgsstigcyklister.se 

Goteborgs.Cykelforbund@scf.se 

Trafikverket trafikverket@trafikverket.se 

Mölndals stadsmuseum museum@molndal.se 

Göteborgs ornitologisk Förening gof@gof.nu 

Orienteringsklubben Hercules kassor@fkherkules.se 

Mölnlycke ryttarsällskap info.mrys@gmail.com 

Mölndals ridklubb bjorn@ranchens.com 

Anna Palm (förhandlare) 

Ingemar Söllscher (förhandlare) 

Anna.palm@aijkonsult.se 

ingemar@sollscher.se 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) gr@grkom.se 

Annas ridcenter & Mölndals scoutkår har fått 
remissen i egenskap av sakägare. 

 

 

Kopia till 

Härryda kommun och Mölndals stad för aktförvaring (vid kungörelsedelgivning) 
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Båtsmanstorpet

Tulebo äng

Lahall

Hårskeröd

Tågkärr

Håle dal

Hökekärr

Fjärdingen

Tulebo höjd

Finnsjögården

Hovås

Sjödala

Kobacka

Hagkullen

Rosenhagen

Lilla Kullbäckstorp

Ön

Råberget

Rambodal

Hagtången

HårssjönNordtjärnen

Stora Tjärnet

Rävekärrs Långevatten

Råtjärnen

Kvarntången

Illustrationskarta till Länsstyrelsens beslut
om naturreservat enl 7 kap 4 § miljöbalken
© Länsstyrelsen i Västra Götalands län
© Lantmäteriet Geodatasamverkan

±0 100 200 300 Meter

Reservatsgräns
Järnvägsutredning

Beslutskarta (förslag)
Naturreservatet Hårssjön- Rambo mosse

Härryda kommun, Mölndals Stad.

Tillhör Länsstyrelsens förslag till
beslut 2018-12-10 
dnr 511-14697-2012

Bilaga 1a
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Sektorn för samhällsbyggnad
Henrik Yngve

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-18 2017KS1015  011

Planskild korsning i Rävlanda

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2017 § 193 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att göra en förstudie för en planskild korsning av järnvägen i Rävlanda. 

Plankorsningen i Rävlanda har varit ett problem under en längre tid med avseende på den 
barriär i samhället som uppstår när bommarna fälls och trafiken inte har någon alternativ 
väg att välja.

Förvaltningen har undersökt förhållandena på plats samt med hjälp av information från 
Rävlanda samhällsförening, Trafikverket, Räddningstjänsten och Bollebygds kommun. 
Fem alternativ Befintligt läge, Väst, Öst, Centrum och Centrum-väst har studerats 
närmare, av dessa anses alternativen Centrum och Centrum-väst i tunnel genomförbara. 

Tunnelalternativen Centrum och Centrum-väst skapar goda möjligheter att ersätta den 
befintliga plankorsningen gällande biltrafiken. Jämfört med de andra alternativen blir det 
även mindre intrång i värdefullt landskap, och investeringskostnaden är jämförelsevis 
lägre. Alternativ Centrum-väst bidrar också till att minska genomfartstrafiken längs 
Boråsvägen. 

Byggkostnaderna uppskattas till 50 – 70 miljoner kronor beroende på alternativ. 
Processen inför en eventuell byggnation kan ta 6 till 10 år medan själva byggtiden 
uppskattas till ungefär ett år.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser uppdraget slutfört med hänvisning till skrivelse daterad den 
18 januari 2019 från sektorn för samhällsbyggnad. 

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2017 § 193 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att göra en förstudie för en planskild korsning av järnvägen i Rävlanda. 

I uppdraget specificeras att avstämning ska ske med Trafikverket avseende säkerhetsfrågorna 
på vägen och vilka planer och eventuella samordningsvinster som finns med Götalandsbanan. 
Studien skall bland annat undersöka trafikmängder, antal tunga fordon och väntetider vid 
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järnvägen. Den ska även innehålla placering, beräknad kostnad och när i tid den kan 
byggas. 

Plankorsningen i Rävlanda har varit ett problem under en längre tid med avseende på den 
barriär i samhället som den utgör. Passerande tåg skär av samhället vilket påverkar 
trafiksituation och medför fördröjningar och osäkerhet i restider. Det huvudsakliga 
problemet är den barriär som uppstår när bommarna fälls och trafiken inte har någon 
alternativ väg att välja. 

Förhållandena på platsen har beskrivits efter platsbesök samt med hjälp av information 
från Rävlanda samhällsförening, Trafikverket, Räddningstjänsten och Bollebygds 
kommun. Fem alternativ Befintligt läge, Väst, Öst, Centrum och Centrum-väst har 
studerats närmare.  Alternativ Befintligt läge avsåg förutsättningarna för en planskild 
korsning i nuvarande läge, vilket har visat sig medföra för stor påverkan på kringliggande 
bebyggelse för att vara realistiskt. Två alternativ, alternativ Väst och Öst utgör nya 
förbindelser över spåret strax utanför tätorten. Dessa alternativ har bedömts ge för långa 
omvägar och vara mera av förbifarts-alternativ. De innebär också intrång i värdefull natur 
och landskap. Utöver detta har dessa alternativ en högre investeringskostnad än övriga 
alternativ. Tunnelalternativen Centrum och Centrum-väst skapar goda möjligheter att 
ersätta den befintliga plankorsningen gällande biltrafiken. Jämfört med de andra 
alternativen blir det även mindre intrång i värdefullt landskap, och investeringskostnaden 
är jämförelsevis lägre. Alternativ Centrum-väst bidrar också till att minska 
genomfartstrafiken längs Boråsvägen. Båda alternativen Centrum och Centrum-väst 
bedöms genomförbara. 

Byggkostnaderna uppskattas till 50 – 70 miljoner kronor beroende på alternativ. 
Processen inför en eventuell byggnation kan ta 6 till 10 år medan själva byggtiden 
uppskattas till ungefär ett år.
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Planskild korsning i Rävlanda 

1. Sammanfattning 
Kust till kustbanan är en järnvägskoppling mellan Göteborg och Kalmar som passerar igenom 
tätorten Rävlanda. Järnvägsspåren upplevs som en barriär som delar Rävlanda på i mitten. I 
tätorten är Boråsvägen den enda bilvägen över järnvägsspåren. Närmsta järnvägskorsning för 
biltrafik utöver Boråsvägen innebär en omväg på cirka tre mil. Plankorsningen medför att 
biltrafiken, cyklister och gående får stopp i samband med passerande tåg. Detta innebär 
framkomlighetsproblem och skapar trafikköer, främst i högtrafik.  
 
Järnvägsbommarna brukar ligga nere i totalt en och en halvtimme per dag. Trafikköer som 
skapas av detta tenderar att försvåra framkomligheten på de närliggande vägarna. 
Räddningstjänsten har påtalat att bommarna påverkar deras utryckningstider 3 till 5 gånger 
varje år. 
 
Fem alternativ för att minska trafikproblemen har studerats. Det är alternativen ”Befintligt 
läge, Väst, Öst, Centrum och Centrum-väst”. Alternativ Befintligt läge behandlar 
förutsättningarna för en planskild korsning i nuvarande läge, vilket har visat sig medföra för 
stor påverkan på kringliggande bebyggelse för att vara realistiskt. Det har därför avfärdats.  
Två alternativ, alternativ Väst och Öst utgör nya förbindelser över spåret strax utanför 
tätorten. Dessa alternativ har bedömts ge för långa omvägar och vara mera av förbifarts-
alternativ. De innebär också intrång i värdefull natur och landskap. Utöver detta har dessa 
alternativ en högre investeringskostnad än övriga alternativ. Alternativen Centrum och 
Centrum-väst skapar goda möjligheter att ersätta den befintliga plankorsningen gällande 
biltrafiken. Den befintliga gång- och cykelpassagen över järnvägen bör dock behållas för att 
öka tillgängligheten och minska barriäreffekten. Jämfört med de andra alternativen blir det 
även mindre intrång i värdefullt landskap, och investeringskostnaden är jämförelsevis lägre. 
Alternativ Centrum-väst bidrar också till att minska genomfartstrafiken längs Boråsvägen. 
Båda alternativen Centrum och Centrum-väst bedöms genomförbara och rekommenderas att 
studeras vidare. 

2. Bakgrund och syfte 
Plankorsningen i Rävlanda har varit ett förekommande problem under en längre tid med 
avseende på den barriär i samhället som den utgör. Redan under 70-talet påtalades problemen 
som plankorsningen skapade för samhället. Varje passerande tåg skär av samhället vilket 
påverkar trafiksituation och medför fördröjningar och osäkerhet i restider. Det huvudsakliga 
problemet är den barriär som uppstår när bommarna fälls och trafiken inte har någon 
alternativ väg att välja.  
 
Denna utredning ska belysa nuläget och ge förslag på lösningar för att minska 
trafikproblemet. Målet är att underlätta passage av järnvägen samt att åstadkomma en större 
robusthet i väginfrastrukturen. Inriktningen är att minska den barriäreffekt som järnvägen 
innebär för trafiken. Utredningen skall visa på möjligheter att komplettera eller ersätta 
befintlig plankorsning. Det är också önskvärt att minska antalet tunga transporter genom 
samhället. Lösningarna ska tillgodose invånarnas vardagliga behov att passera järnvägsspåren 
på ett tryggt, säkert och förutsägbart sätt. Utredningen ska även visa på kostnader för 
rekommenderade lösningar.  
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3. Avgränsningar 
Trafikutredningen avgränsas geografiskt till Rävlanda tätort med en utblick mot 
infrastrukturen utanför. 

4. Förutsättningar 
Härryda kommuns gällande översiktsplan är från år 2012. Översiktsplanen anger en inriktning 
för Rävlandas utbyggnad och utveckling med en planeringshorisont på ungefär 10 år från 
antagandet och en utblick på 20-30 år. Under våren 2018 har kommunfullmäktige beslutat om 
att aktualitetspröva översiktsplanen vilket kan medföra vissa förändringar för Rävlanda 
framöver. 
 
Översiktsplanen (Figur 1) pekar ut fyra utbyggnadsområden i Rävlanda. På kort sikt planeras 
Gunna, Vittkärr och Björkelid att utvecklas. På längre sikt finns Bråtared utpekat för 
utbyggnad.  
 
En järnvägskorridor för Götalandsbanan, finns utpekad norr om tätorten. Götalandsbanan är 
en ny järnväg på sträckan mellan Göteborg och Stockholm. 
 
Längs med Boråsvägen i söder finns viktiga områden för kulturmiljön, exempelvis området 
närmast kyrkan som är en boplats från bronsåldern. 
 
Översiktsplanen pekar ut områden som är värdefulla för friluftsliv och som är fokusområden 
för grönytor. Fokusområden för grönytor i Rävlanda är Heden och Rammbäckens ravin. Även 
Storån som rinner strax öster om tätorten utgör en viktig del med värdefull natur i Storåns 
dalgång. 
 
Härryda kommuns översiktsplan tar höjd för en befolkningsökning i Rävlanda med cirka 1-
1,5 procent per år under de närmaste 20-30 åren. 
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Figur 1. Bebyggelseutveckling i Rävlanda enligt Översiktsplan 2012. 
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5. Nulägesbeskrivning 
Rävlanda är en tätort i Härryda kommun med drygt 1500 invånare. Rävlanda är den fjärde 
största tätorten i kommunen och ligger i östra delen av kommunen, angränsande till 
Bollebygds kommun.  
 

5.1 Översiktlig beskrivning av målpunkter 
Större arbetsplatser som vårdcentral, äldreboende och skola ligger nära Boråsvägen på den 
södra sidan av järnvägen. På denna sidan finns även stationshuset, en bussdepå, 
livsmedelsbutik och en restaurang. Norr om järnvägsspåren ligger räddningstjänsten och en 
restaurang (Rävlanda Pizzeria), samt en bilverksamhet vid Hindåsvägen. 
 
De största arbetsplatserna är Johansson o. Gunverth Fastighet Aktiebolag, Casparssons 
Vårdhem AB, Ramna Inredningar AB och Bröderna Nordling Sågverk o Trävaruhandel 
Aktiebolag. Alla med strax över 20 anställda var. 
 
Närheten till Bollebygd i öst innebär att Rävlandaborna använder sig av Bollebygd för 
närservice och dagligvaruhandel. 
 
Se Figur 2 för geografisk orientering av målpunkter. 
 
 

 
Figur 2. Målpunkter i Rävlanda  

Page 224 of 345



 

8 

 

5.2 Bebyggelsestruktur 
Rävlanda tätort delas av järnvägsspåret. Norr om järnvägen bor cirka 1 100 av cirka 1 550 
personer. Resterande bor söder om järnvägen. Bostäderna består i stort sett av villor och 
radhus.  
 
Befolkningsutvecklingen i Rävlanda har varit positiv sedan 60-talet (Figur 3). Statistik från 
SCB visar att befolkningen har ökat från 413 personer år 1960 till 1 566 år 2017. 
Befolkningsutvecklingen har varit starkast under 60- och 70-talet. Befolkningsutvecklingen 
hänger ihop med utbyggnaden av väg 40. Väg 40 byggdes under 60 - 80-talet ut i olika 
etapper. Största etappen, bland annat sträckan Göteborg till Landvetter, var klar i slutet av 70-
talet i samband med bygget av Landvetter flygplats.  
 

 
Figur 3. Befolkningsutveckling sedan 1960 (källa: SCB) 

 
Befolkningsutvecklingen stannade av något under 90- och 00-talet. Utvecklingen verkar dock 
återigen ha tagit fart och sedan 2010 har befolkningsökningen varit cirka 7 procent, eller cirka 
1 procent varje år. 
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5.3 Trafikförhållanden 
5.3.1 Vägnät 
I Figur 4 visas vägnätet med huvudvägarna. Hindåsvägen och Boråsvägen ansluter i norr mot 
väg 40 som leder vidare mot Göteborg och Borås. Boråsvägen ansluter i söder mot 
Hällingsjövägen och Sätilavägen, som i sin tur ansluter mot väg 156, med förbindelse till 
bland annat Kinna. Inom tätorten utgör Boråsvägen den enda länken över järnvägen. Öster om 
tätorten korsar Boråsvägen järnvägen i ytterligare två plankorsningar, den närmsta cirka 1,5 
km bort. Hindåsvägen, Boråsvägen, Hällingsjövägen och Sätilavägen ingår i det statliga 
vägnätet. Kommunala vägar i området ligger främst närmast stationen medan resterande 
vägnät har enskilt huvudmannaskap. 
 
Ingen av vägarna ingår i Trafikverkets funktionellt prioriterade vägnät (FPV). Vägarna ingår 
inte heller i de rekommenderade vägarna för farligt gods. Däremot är 
Boråsvägen/Hällingsjövägen utpekat som stråk med ”temporära volymer av tyngre 
transporter”, vilket är den lägsta klassen i det så kallade ”strategiskt vägnät för tyngre 
transporter”. Detta ska ge en indikation av var de tyngre transporterna förväntas gå i framtiden 
på det statliga vägnätet. 
 

 
Figur 4. Vägnätet i Rävlanda 
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Vägnätet utanför tätorten är skyltat till 70 kilometer i timmen. Inom tätorten gäller 50 
kilometer i timmen förutom inom två delsträckor på Boråsvägen. Strax norr om 
järnvägskorsningen är hastigheten begränsad till 30 kilometer i timmen hela dygnet, och 
söderut vid kyrkan och Rävlandaskolan är hastigheten begränsad till 30 kilometer i timmen 
dagtid. Hastighetsbegränsningarna framgår också av Figur 5. Hastighetsmätningar som har 
genomförts under 2018 visar att hastighetsöverträdelser sällan sker och att man i hög grad 
respekterar de skyltade hastigheterna. 
 

 
Figur 5. Hastighet på vägnätet närmast Rävlanda tätort.  
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5.3.2 Vägtrafikflöden och genomfartstrafik 
Trafikmätningar av trafikflöden har gjorts under tre dagar 22-25:e maj 2018 i fem olika 
punkter. Mätningarna visar att trafikmängderna är högst på Boråsvägen vid järnvägsspåret 
och lägst på Sätilavägen. Godstrafiken är procentuellt högst vid Hindåsvägen där cirka 12 
procent av trafiken består av tunga transporter. Figur 6 visar trafikflödena i årsdygnstrafik 
(ådt). Årsdygnstrafik är det genomsnittliga trafikflödet av fordon per dygn, baserat på ett års 
mätning. 
 

 
Figur 6. Fordon per dag (ÅDT) inom Rävlanda, samt andel tung trafik (källa: Härryda kommun). 

 
Härryda kommun har dessutom låtit utföra en trafikmätning av genomfartstrafik i Rävlanda 
torsdagen den 24 maj 2018. Trafikmätningen har skett genom att notera delar av 
registreringsskyltar i samband med in- och utfart på Hindåsvägen, Boråsvägen, 
Hällingsjövägen och Sätilavägen.  
 
Mätningen visar att trafiken från söder tenderar att vara genomfartstrafik i högre grad. 
Hällingsjövägen och Sätilavägen har en genomfartstrafik på cirka 60 procent. Hindåsvägen 
har ungefär 25 procents genomfartstrafik och Boråsvägen cirka 40 procent (tabell 1 och 2). 
Att Hindåsvägen och Boråsvägen har mindre genomfartstrafik faller sig naturligt. De flesta 
Rävlandabor har dessa vägar som kopplingar till väg 40 för att nå Borås och Göteborg och 
räknas därmed inte som genomfartstrafik. Siffrorna tyder på att boende och verksamma söder 
om Rävlanda i högre utsträckning åker igenom Rävlanda istället för att ha målpunkter i 
tätorten.  
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Tabell 1. Genomfartstrafik i Rävlanda redovisad som procent av dagliga trafikflödet på respektive väg. 

Från/till Hindåsvägen Hällingsjövägen Boråsvägen Sätilavägen Totalt 
Hindåsvägen 00% 16% 02% 06% 25% 
Hällingsjövägen 14% 00% 45% 01% 60% 
Boråsvägen 05% 28% 00% 05% 39% 
Sätilavägen 37% 06% 20% 00% 64% 

 
 
Tabell 2. Genomfartstrafik i Rävlanda under mätningstillfället på respektive väg, antal fordon. 

Från/till Hindåsvägen Hällingsjövägen Boråsvägen Sätilavägen Totalt 
Hindåsvägen 0 46 8 17 71 
Hällingsjövägen 46 0 147 3 196 
Boråsvägen 18 98 0 18 134 
Sätilavägen 41 6 21 0 68 

 
De stråk som har högst genomfartstrafik är stråket Boråsvägen- Hällingsjövägen. Här är 36 
procent av trafiken genomfartstrafik (Figur 7). Stråket med minst genomfartstrafik är 
Hällingsjövägen- Sätilavägen. 
 
Den framtida trafikökningen bedöms till 1 procent per år till 2040 enligt Trafikverket. Detta 
innebär att trafiken kommer att ha ökat till cirka 6 500 fordon per dag i Rävlandas mest 
belastade sträcka på Boråsvägen närmast plankorsningen. 
 

 
Figur 7. Genomfartstrafik i procent genom Rävlanda.  
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5.3.3 Tung trafik och timmertransporter 
Tung trafik i Rävlanda består till största delen av bussar som åker till de centrala hållplatserna 
i Rävlanda och till och från bussdepån vid Åvägen strax söder om järnvägsspåren, samt av 
godstransporter med timmer mellan Västra Götaland och Halland. Med detta genereras tung 
trafik vid alla fyra infarter till Rävlanda. 
 
Trafikmätningar avseende genomfartstrafik vad gäller tung trafik har inte varit av tillräcklig 
omfattning för att några slutsatser ska kunna dras. 
 
Baserat på att den mest frekventa kopplingen är Boråsvägen-Hällingsjövägen, så antas även 
den tunga genomfartstrafiken vara mest frekvent längs detta stråk. Det går dock inte att 
bedöma omfattningen av den tunga genomfartstrafiken i antal fordon. 
 

5.3.4 Kollektivtrafik 
Rävlanda trafikeras av busslinjerna 610, 611 och 616. Snabbuss 610 är en viktig linje till 
Göteborg via Hindås. Busslinjen trafikerar 3 gånger per timme under högtrafiken. 
 
Busslinjerna 611 och 616 har en viktig funktion i att koppla tätorterna i närområdet. Dessa 
busslinjer erbjuder möjligheten att resa till bland annat Bollebygd, Landvetter, Hindås och 
Mölnlycke. 
 
Västtågen trafikerar på sträckan Göteborg och Borås med Rävlanda som en hållplats. Tåget 
erbjuder åtta avgångar under vardagar i riktning mot Göteborg och Borås. Avgångarna sker 
mellan klockan 06 och klockan 19. 
 
5.3.5 Gång och cykel  
Rävlanda stationsväg söder om järnvägsspåret och Magasinvägen norr om spåret, har båda 
cykelvägar. Gång- och cykelvägar ansluter till dessa stråk genom exempelvis 
Mellangårdsvägen och Hagalundsvägen, vilket ökar möjligheterna att gå och cykla till 
stationen. 
 
Gång- och cykelväg över järnvägsspåret finns separat strax öster om Boråsvägen. Korsningen 
är försedd med bommar och har Trafikverkets högsta standard vad gäller plankorsningar för 
oskyddade trafikanter.  
 
Det finns även en gångfålla inom stationsområdet. Gångfållan saknar bommar och har istället 
blinkande ljus när tåg angör stationen. 
 
Väster om plankorsningen (cirka 800 m bort) finns en gångbro vid sågverket. Gångbron 
används flitigt av elever till och från Rävlanda skolan. 
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5.3.6 Uttryckningsmöjligheter för blåljus 
Utryckningsmöjligheter för blåljus berör bland annat räddningstjänsten i Rävlanda med dess 
brandbilar. Räddningstjänsten är belägen i norra delen av tätorten. Vid uttryckning har 
räddningstjänsten möjligheten att ringa in till en trafikcentral som kan stoppa tågtrafik från att 
passera plankorsningen. Detta är dock en metod som inte används inom Räddningstjänsten 
Storgöteborg. Räddningstjänsten har påpekat att bommarna i Rävlanda är ett problem, inte 
enbart för räddningstjänst men även för ambulans och polis. Ungefär 3 till 5 gånger varje år 
påverkar bommarna utryckningstiden för Räddningstjänsten. Bommarna begränsar inte bara 
utryckningsfordon men förhindrar även personal från att nå stationen när de kallas in för 
uttryckning. 
 

5.4 Trafik på järnvägen 
Kust till kustbanan är en sammanhängande järnväg mellan Göteborg och Kalmar. Järnvägen 
har idag en lokal prägel med viktiga regionala pendlingsstråk längs banan. Kust till kustbanan 
är till större delen enkelspårig. Ett mötesspår finns vid Rävlanda station. Mötesspåret är drygt 
700 meter långt. Tåg behöver passera tre plankorsningar i nära anslutning till Rävlanda. En 
plankorsning ligger mitt i centrum medan de andra ligger öster om centrum. Hur 
järnvägstrafikens hastigheter och restider berörs av en eventuell planskildhet ska därför ses i 
sin helhet då övriga plankorsningar har fortsatt påverkan på järnvägstrafiken.  
 
5.4.1Trafikering 
Järnvägstrafiken på Kust till kustbanan består av ungefär 34 tåg per dygn, fördelat på 22 
persontåg och 12 godståg. Persontågen utgörs av fjärrtåg som inte stannar vid Rävlanda samt 
av regionaltåg som stannar vid Rävlanda station. Prognosen år 2040 är totalt 39 tåg per dygn, 
fördelat på 19 persontåg och 20 godståg. Detta är endast en måttlig ökning från dagens 
trafikering. 
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5.4.2 Frekvens på bomstängning och bommarnas liggtid 
I genomsnitt passerar 17 tåg i vardera riktningen Rävlanda station varje dag. Trafikverkets 
stickprovsmätningar visar att bommarna ligger nere i cirka 1 minut och 30 sekunder när tåg i 
färdas i östlig riktning mot Borås och i 2 minuter och 40 sekunder när tåg färdas i västlig 
riktning mot Göteborg. Att bommarna ligger nere längre tid när tåg i västlig riktning passerar 
korsningen beror på att infartssignalerna ligger längre från korsningen och därför ger längre 
bomfällningstider. Tåg som står stilla inne på stationen påverkar inte bomfällningarna. Se 
även Figur 8 och tabell 3. 
 

 
Figur 8. Hur bommarna påverkas av inkommande tåg under normala förhållanden. 
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Under dagen sker 4 tågmöten. Ett tågmöte sker mellan två passagerartåg och tre möten sker 
mellan passagerartåg och godståg. Bommarna är fällda i längre perioder när det är tågmöten. 
Trafikverkets bedömning är att bommarna ligger nere i cirka 3 till 4 minuter vid möte mellan 
två persontåg och 5 till 6 minuter vid möte mellan persontåg och godståg. Detta innebär att 
bommarna ligger nere i 18 till 22 minuter varje dag i samband med tågmöten. Totalt ligger 
därmed bommarna nere i cirka 1 timme och 16 minuter varje dag. Se även Figur 9 och 
tabell 3. 
 

 
Figur 9. Hur bommarna aktiveras vid tågmöten på Rävlanda station. 

Tabell 3. Tid vid varje bomnedfällning (källa: Trafikv erket). 

Tid för bomnedfällning Tid (per tillfälle) 
Passerande tåg  

- I riktning mot Göteborg (17 gånger om dagen) 2 minuter och 40 sekunder 

- I riktning mot Borås (17 gånger om dagen) 1 minut och 30 sekunder 

Tågmöten  

- Persontåg/persontåg (1 gång om dagen) 3 till 4 minuter 

- Godståg/persontåg (3 gånger om dagen) 5 till 6 minuter 

 
 
5.4.3 Köbildning vid bomfällning 
Biltrafik och gång- och cykeltrafik stannar upp när bommarna fälls. Vid biltrafiksmätningar 
har det visat sig att det passerar ungefär 120 fordon under maxkvarten på morgonen och 150 
fordon under maxkvarten på eftermiddagen. Det kan antas att om bommarna fälls under 
maxkvarten så är det ungefär så många fordon som påverkas av bomfällningarna men att det 
oftast handlar om betydligt lägre antal fordon. 
 
Vid passerande tåg stoppas biltrafiken upp och trafikköer bildas både norr och söder om 
järnvägsspåren. Trafikköernas längd varierar beroende på tid på dygnet samt antalet minuter 
som bommarna är fällda.  
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Bomfällningar påverkar inte enbart Boråsvägen utan kan även försvåra framkomligheten på 
de sidogator som finns i närheten då det köar upp. Exempelvis försvåras in- och utfarten till 
Rävlanda Stationsväg i söder. I norr kan trafikköerna påverka cirkulationsplatsen och därmed 
förhindra framkomligheten in på Boråsvägen, Hindåsvägen samt Magasinsvägen.  
 

5.5 Geotekniska förhållanden 
Marken inom området kring Rävlanda varierar enligt SGU:s kartor både beträffande 
jordarter/lagerföljder och jorddjup. De dominerande jordarterna i området är postglacial sand 
och glacial lera. Längs med de större vattendragen finns svämsediment i varierande 
omfattning och söder om samhället finns ett större område som utgörs av isälvssediment. I 
området finns också inslag av sandig morän och urberg, dock inte i direkt anslutning till 
vägalternativen.  
 

6. Framtida utveckling 

6.1 Götalandsbanan 
Götalandsbanan är ett förslag på höghastighetsjärnväg som ska koppla samman Göteborg och 
Stockholm. Härryda kommun har lagt in en järnvägskorridor för banan i sin översiktsplan från 
år 2012. Utifrån det planeringsunderlag som finns tillgängligt i dagsläget så kommer 
Götalandsbanan att dras strax norr om Rävlanda tätort. Kust till kustbanan kommer att bli 
kvar för regional trafik även efter att Götalandsbanan byggs ut. 
 
I diskussioner med Trafikverket har det framgått att samordningsmöjligheter mellan 
byggnation av planskildhet och Götalandsbanan troligtvis inte finns. Men om arbetet med en 
planskildhet medför utredningar som ändå behövs för projektet Götalandsbanan är 
Trafikverket beredda att diskutera en fördelning av kostnaderna för dessa.  
 

6.2 Kust till kustbanan 
Trafikverkets prognoser visar att trafikeringen på Kust till kustbanan kommer att öka. 
Trafikverket har bedömt att cirka 19 passagerartåg och 20 godståg kommer att passera på 
Kust till kustbanan år 2040.  
 

6.3 Utvecklingsplaner Bollebygd 
Bollebygd kommun planerar för utveckling väster om Bollebygd tätort. Ett planprogramarbete 
har nyligen avslutats för Kullaområdet vilket skapar förutsättningar för exploatering med 
cirka 500 nya bostäder inom planprogrammet. Ett detaljplanarbete pågår vid Prästgårdsgärdet 
som möjliggör cirka 100 bostäder och bedöms gå ut på samråd under hösten 2018. Ett 
detaljplanearbete pågår även vid Fjällastorp och planeras gå ut på samråd under våren 2019. 
 
Närmast Rävlanda pågår ett detaljplanearbete vid Västra Forsa som möjliggör cirka 600 
bostäder. Samråd förväntas ske under hösten 2018.  
 
Bollebygds bostadsförsörjningsprogram anger att det inom en 10-års period behövs cirka 
1 200 nya bostäder i Bollebygd. 
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7. Brister och behov 
Plankorsningen och järnvägsspåret skapar en del problem utöver osäkra restider inom 
tätorten. Sådana brister och behov är viktiga att beakta vid planeringen av en ny planskildhet. 
 

7.1 Barriäreffekt 
Gång- och cykeltrafikanter har tre ställen där de kan passera järnvägsspåret. Två av dessa 
ligger centralt, ett strax intill plankorsningen för Boråsvägen och ett vid plattformarna på 
stationen. GC-vägen intill Boråsvägen har bommar och har högsta standard vad gäller 
trafiksäkerhet för plankorsningar enligt Trafikverket. Passagen vid stationen är en gångfålla 
där blinkande ljus indikerar när tåg passerar. Den tredje passagen ligger 800 meter väster om 
plankorsningen. Det är en gång- och cykelbro över järnvägen vid sågverket. Bron används i 
stor utsträckning av barn och ungdomar för att ta sig mellan bostaden, skolan och 
fritidsaktiviteter. 
 
Järnvägen har en barriäreffekt på samhället Rävlanda då den begränsar människors 
rörelsemöjligheter i nord-sydlig riktning. Eftersom det finns bostäder och 
verksamheter/service på båda sidor om spåret finns det ett stort behov av att korsa järnvägen, 
och den kan upplevas som en barriär om man behöver ta en omväg. Möjligheten att korsa 
järnvägen hindras när bommarna är fällda för passerande tåg. Då tiden för bomfällning kan 
vara i flera minuter upplevs detta som ett hinder och ger en osäkerhet i när man kan passera 
igen.  
 

7.2 Tillgänglighet  
Plankorsningen inklusive GC-vägen vid Boråsvägen och gångfållan vid stationen är 
tillgänglighetsanpassade och möjliggör för människor med funktionsnedsättningar att passera. 
Gångbron vid sågverket väster om plankorsningen är dock inte tillgänglighetsanpassad och 
lutningarna innebär begränsad tillgänglighet.  

7.3 Trygghet 
Större infrastrukturkonstruktioner skapar oftast otrygga miljöer. I Rävlanda finns en stor 
mängd bostäder i närområdet till järnvägen vilket är trygghetsskapande för människor som rör 
sig där. Nya vägförbindelser behöver ta hänsyn till hur barn och ungdomar rör sig till skolan i 
söder för att skapa trygga miljöer. 
 
Bomfällningen skapar en otrygghet i sig vad gäller restider. Människor som ska passera över 
järnvägsspåren gör det med en otrygghet om hur lång tid det kommer att ta. Den regionala 
tågtrafiken trafikerar under regelbundna tider. Regelbundenheten ger förutsättningen att 
trafikanter skulle kunna lära sig att planera efter detta. Men, det går också viss tågtrafik på 
oregelbundna tider. Detta försvårar människors möjlighet till planering utifrån när bommarna 
kan förväntas vara fällda.  
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7.4 Säkerhet 
Olycksstatistik har inhämtats från databasen STRADA där olyckor inrapporteras både från 
polisen och från sjukhus. Olycksstatistiken är framtagen för 5 år tillbaka i tiden. 
 
Alla olyckor i Rävlanda är av kategorierna lätta- eller måttligt skadade olyckor. Det finns inga 
dödliga eller allvarliga olyckor i Rävlanda de senaste fem åren. Singelolyckor är 
överrepresenterade i statistiken. Dessa handlar oftast om människor som har fallit. 
 
Olycksstatistiken från de senaste fem åren visar att plankorsningen inte är olycksdrabbad, se 
även Figur 10. Även om inga olyckor har inträffat vid plankorsningen utgör en plankorsning 
med järnväg alltid en säkerhetsrisk. Vid en olycka blir konsekvenserna oftast mycket 
allvarliga.  
 
 
 

 
Figur 10. Olycksstatistik över lätta- och måttligt skadade under ett fem års period (källa: STRADA). 
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8. Studerade planskilda alternativ 
Fem olika lägen för en planskild korsning har analyserats, Befintligt läge, Väst, Öst, Centrum 
och Centrum-väst, se Figur 11. Tre av alternativen är belägna väster om den befintliga 
järnvägskorsningen och ett av alternativen är beläget öster om denna. Alternativen har utretts 
utifrån dess effekter på samhället och dess byggbarhet. Trafiktekniska förutsättningar vad 
gäller plan och profil har beaktats. En kostnadsbedömning har också gjorts för alternativen för 
att få en bättre uppfattning av för- och nackdelar i jämförelse med dess investeringskostnader. 
Alla alternativ följer de krav och riktlinjer som anges i Vägar och Gators Utformning (VGU). 
 

 
Figur 11. Alternativ för planskild korsning. 

8.1 Gemensamma förutsättningar 
Samtliga alternativ har utretts med samma typsektion och standard. Dimensionerande 
hastighet för biltrafiken är 50 km/h.  

8.1.1 Trafiksystem 

Om en ny planskild korsning byggs öppnas möjligheterna upp att se över den tunga trafikens 
påverkan på Rävlanda. Om den tunga trafiken begränsas på vissa sträckor genom Rävlanda 
erhålls ökad trafiksäkerhet och en bättre miljö. Värst utsatt är idag områdena kring 
Boråsvägen både norr och söder om järnvägen. Norra delen passerar genom tätorten nära 
bostadshus. Den södra delen passerar skolan. Längs vägen finns en gång- och cykelbana som 
används som skolväg. En möjlig åtgärd är att begränsa den tunga trafiken på Boråsvägen 
genom att styra trafiken mot väg 40 via Hindåsvägen. 
 
Trafik i Rävlanda får ett säkrare och robustare vägnät med en planskildhet. Utan 
bomfällningar blir det mycket lättare för trafikanter att planera sina resor inom tätorten. 
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8.1.2 Natur- och kulturmiljö 

Rävlanda har en lång historia. Detta gör att det finns en del fornlämningar, kulturmiljöer och 
naturmiljöer som är intressanta och värdefulla, se Figur 12. Alternativen Centrum och 
Centrum-väst kan påverka dessa miljöer.  
 
 

 
Figur 12. Natur- och kulturmiljö gällande alternati ven Centrum och Centrum-väst (data inhämtat från 
Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen). 
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8.1.3 Sektion  

Sektionen för vägarna är dimensionerad för 50 km/h med en längsgående gång- och cykelväg. 
Körbanan föreslås vara 7 meter bred och gång- och cykelvägen föreslås vara 4 meter plus 0,5 
meter skiljeremsa. Totalt sektionsbredd 11,5 m plus diken och sidområden. Typsektionen 
framgår av Figur 13. 

 
Figur 13. Typsektion för de föreslagna vägalternativen. 
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8.1.4 Vägport 

I centrumalternativen är det mest fördelaktiga vad gäller lutningar och profil att anlägga en 
vägport under järnvägsspåren. Vägporten anläggs för både biltrafik och gång- och cykeltrafik. 
Den fria höjden ska vara minst 4,7 meter. Utrymmet mellan tunneltak och järnvägsspåren kan 
variera beroende på järnvägsbankens höjd och byggnadstekniska förutsättningar. Se 
typsektion i Figur 14. 

 
Figur 14. Sektion på vägport för samtliga vägalternativen. 

 

8.2 Avfärdade alternativ 
Fem olika alternativ för lokalisering av en planskild korsning har studerats i utredningen 
varav tre har förkastats. Nedan följer en kort beskrivning av de förkastade alternativen med 
motivering till varför de avfärdats.  
 
8.2.1 Befintligt läge  
Alternativ Befintligt läge innebär att anlägga en planskild korsning i samma läge som 
nuvarande plankorsning. Alternativet har avfärdats. Anledningen är att den befintliga 
cirkulationsplatsen och flera befintliga byggnader påverkas negativt. Ett sådant alternativ 
skulle innebära att flera fastigheter måste rivas och att cirkulationsplatsen flyttas för att kunna 
anlägga vägporten och anslutande vägar. Alternativet ger inga gynnsamma effekter på 
trafikflödet som exempelvis förflyttning av genomfartstrafik då samma rörelsemönster antas 
ske i detta alternativ.  
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8.2.2 Väst 
Alternativ Väst innebär att anlägga en mer västlig förbindelse som ansluter till Hindåsvägen i 
norr och Hällingsjövägen i söder. Sträckningen är cirka 1 100 meter lång. Det västliga läget 
gör att vägens funktion snarare blir en förbifart för genomfartstrafik än för trafik mot 
Rävlanda centrum. Den befintliga plankorsningen behöver då vara kvar för att tillgodose 
målpunktstrafiken som annars får en omväg som är betydande ut det lokala perspektivet.  
I detta läge är en bro över spåren den mest gynnsamma lösningen. 
 
 
Fördelar Nackdelar 

• Genomfartstrafik i västlig riktning kan 

minskas 

• Minskade trafikmängder på Boråsvägen 

vid Rävlanda skolan 

• Minskad barriäreffekt för 

blåljustrafiken. 

• Hög anläggningskostnad 

• Befintlig plankorsning behöver vara kvar 

• Påverkan på landskapet 

• Påverkan för bebyggelse väster om 

centrum 
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8.2.3 Öst 
Alternativ Öst ansluter mot Boråsvägen i norr och Sätilavägen i söder. Vägsträckningen på 
cirka 1 800 meter är betydligt längre än för övriga alternativ. Precis som i alternativ Väst 
behöver befintlig plankorsning vara kvar då det östra alternativet annars skulle innebära en 
omfattande omväg för ärenden tvärs över tågspåren i centrala Rävlanda. 
 
I detta alternativ passeras spåren med en bro. De befintliga höjdskillnaderna i terrängen 
utnyttjas för att anlägga bron.  
 
Vägsträckningen korsar ett antal befintliga fastigheter och verksamheter. Här finns även ett 
utpekat område med värdefull kulturmiljö. Dessutom måste vägen anläggas nära Storån, 
vilket ger svåra geotekniska förutsättningar. Området kring Storån är dessutom ett värdefullt 
naturområde (hänsynsnivå 1 och 2 i naturvårdsplanen). På vissa sträckor är det trångt mellan 
befintliga fastigheter och ån. Rävlandas vattentäkt ligger även nära den föreslagna 
vägdragningen. 
 
Alternativet Öst avfärdades till följd av att anläggningen gör intrång i ett flertal värdefulla 
områden för kulturmiljö, natur och vatten samt påverkan på befintlig bebyggelse och 
verksamheter. Anläggningskostnaderna väntas dessutom bli avsevärt högre än för övriga 
alternativ. De geotekniska förutsättningarna är svåra med hänsyn till Storån.  
 
Fördelar Nackdelar 

• Genomfartstrafik i östlig riktning 

minskar 

• Minskade trafikmängder på Boråsvägen 

vid Rävlanda skolan 

• Minskad barriäreffekt för blåljustrafiken 

• Hög anläggningskostnad 

• Befintlig plankorsning behöver vara kvar 

• Korsar värdefulla natur- och 

kulturmiljöområden 

• Nära vattentäkt 

• Påverkan på bebyggelse och 

verksamheter 

• Påverkan på landskapet 
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8.3 Centrumalternativet  
Alternativ Centrum ansluter till Hindåsvägen i norr och Boråsvägen i söder, se Figur 15. 
Järnvägen ligger här på en cirka 4 meter hög bank vilket är till fördel för vägens profil. Gång- 
och cykelbana följer vägsträckningen. Den befintliga gång- och cykelvägen ligger på 
norrsidan om Hindåsvägen och anslutning sker genom att korsa Hindåsvägen. Ny anslutning 
mot Stationsvägen föreslås.  
 
Alternativ Centrum passerar öster om dammen mellan järnvägen och Boråsvägen. Att bygga 
intill vatten medför med stor sannolikhet högre kostnader till följd av sämre geotekniska 
förhållanden. Avståndet från strandkant till tänkt vägkant är ungefär 9 meter, där vägen går 
som närmast dammen. I det här alternativet är höjdförutsättningarna goda att korsa spåret 
vilket gör att vertikallutningarna kan uppfylla god standard. 
 
Längs den föreslagna vägsträckningen förekommer två avsteg från VGU vilket innebär något 
lägre vägstandard. Avstegen sker främst för att minimera intrånget på intilliggande 
fastigheter. I tätortsmiljö bedöms detta vara godtagbar standard i kombination med något 
lägre hastighet på sträckan.  
 
En vägsträckning i det här läget skapar en lite längre omväg än den befintliga plankorsningen. 
Omvägen blir cirka 360 meter vilket inte påverkar biltrafikanter i något högre utsträckning.  
 

 
Figur 15. Alternativ Centrums vägsträckning. 
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Ett alternativt läge att ansluta till Hindåsvägen finns, vilket minskar intrånget i fastigheten 
norr om spåret (streckad i Figur 15). Sträckan blir inte lika gen men kan anslutas till befintlig 
korsning med Ekedalsvägen. 
 
 
Fördelar Nackdelar 

• Låg anläggningskostnad relativt andra 

alternativ 

• Litet intrång i landskapet 

• Kan ersätta befintlig plankorsning helt 

• Minskad barriäreffekt för blåljustrafiken 

• Rörelsemönster likt idag 

• Intrång och påverkan på närliggande 

fastigheter 

• Något lägre vägstandard 

 

 

8.4 Centrum-väst alternativet 
Centrum-väst alternativet ansluter till Hindåsvägen i norr och Hällingsjövägen i söder, se 
Figur 16. Järnvägen ligger här på en cirka 8 meter hög bank vilket är till fördel för vägens 
profil. Längs sträckningen finns tre tänkbara anslutningar till det befintliga vägnätet. I 
anslutningen mot Hindåsvägen föreslås en cirkulationsplats. Vägsträckningen är ungefär 700 
meter lång mellan Hindåsvägen och Hällingsjövägen. 
 
Gång- och cykelvägen ansluter mot Hindåsvägen i norr. Den befintliga gång- och cykelvägen 
ligger på norrsidan om Hindåsvägen och anslutning sker genom att korsa Hindåsvägen. I 
söder ansluter gång- och cykelvägen till Assargårdsvägen, in mot centrum. Gång- och 
cykelväg följer Assargårdsvägen och når därmed viktiga målpunkter såsom Rävlandaskolan.  
 
I det här alternativet kan även kommunens tidigare planer om exploatering möjliggöras med 
anslutning till den nya vägen. Hur vägen ansluts till Hällingsjövägen behöver studeras vidare i 
kommande arbete. Här har ett alternativ med cirkulationsplats illustrerats men det kan finnas 
alternativa utformningar. 
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Figur 16. Alternativ Centrum-väst. 

Höjdförutsättningarna är goda och vägens vertikallutningar uppfyller god standard.. 
 
Detta alternativ innebär en omväg på ungefär 670 meter, räknat mellan den befintliga 
cirkulationsplatsen norr om järnvägen och Assargårdsvägen söder om järnvägen. Centrum-
väst alternativet avlastar Boråsvägen från trafik i nord-sydlig riktning på sträckan mellan 
plankorsningen och Hällingsjövägen. En del av biltrafiken på denna sträcka som i dagsläget 
har ungefär 4 500 fordon varje dag förflyttas västerut till det nya vägalternativet. Med en 
minskad biltrafik skapas en bättre miljö längs kyrkan, Rävlandaskolan och andra 
verksamheter längs denna del av Boråsvägen.  
 

Delalternativ och kombinationer 

I det här alternativet kan det tänkas finnas fler kombinationer och delalternativ. Ett 
delalternativ är att Assargårdsvägen som korsar strax söder om dammen blir en möjlig 
anslutningspunkt till Boråsvägen. Detta innebär att delalternativ 1 består av Assargårdsvägen 
och vägporten som koppling till Hindåsvägen. I det här alternativet behöver Assargårdsvägen 
byggas för att klara trafikmängderna. Intrång i fastigheter kommer att behövas.  
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Delalternativ 2 är att anslutningspunkten i söder istället sker vid Hällingsjövägen. Då är 
Assargårdsvägen endast avsedd för gång- och cykeltrafik. 
  
Delalternativ 3 är en kombination av delalternativen 1 och 2, vilket ger en hög flexibilitet och 
ökad tillgänglighet i vägnätet. 
 

   
Figur 17. Delalternativ 1, 2 och 3 med olika möjligheter att koppla till vägnätet i söder om spåret. 

 
 
Fördelar Nackdelar 

• Kan ersätta befintlig plankorsning helt 

• Minskad barriäreffekt för blåljustrafiken 

• Förstärker vägnätet med fler kopplingar 

• Genomfartstrafik närmast Rävlanda 

skola försvinner 

• Kan nyttjas för trafikmatning till 

eventuell exploatering väster om 

Kyrkan. 

• Innebär visst intrång i landskapet 

• Störst effekt fullt utbyggt 

 

 

8.5 Befintlig plankorsning 
Beroende på alternativ finns det olika förutsättningar för att behålla eller ta bort befintlig 
plankorsning. En plankorsning mellan väg och järnväg innebär alltid en viss säkerhetsrisk och 
en viss barriäreffekt, generellt bör plankorsningar undvikas. I alternativen Centrum och 
Centrum-väst finns fördelar både med att ta bort plankorsningen, helt eller bara för bil, och att 
behålla den. Med en ny planskildhet relativt nära befintlig korsning öppnas nya möjligheter. 
Frågan blir; ska befintlig plankorsning behållas eller ska den stängas? Om den stängs gäller 
det även för gång- och cykeltrafiken eller kan den passagen vara kvar? 
 

8.5.1 Öppen för all trafik 

En ny planskildhet kan ses som en avlastning av den befintliga plankorsningen om båda finns. 
Trafikanten väljer vilken korsning som passar bäst för den aktuella resan. Trafiken fördelas 
mellan korsningarna, och vid bomfällning blir det inte stopp samtidigt för alla. Trafiksystemet 
får hög flexibilitet. Fördelen är att de lokala resorna mellan norra och södra sidan av spåret 
kan fortsätta som idag, men att alternativ erbjuds. Nackdelen med att behålla befintlig 
plankorsning är den trafiksäkerhetsrisk en plankorsning alltid innebär. Risk kvarstår också att 
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kö kan bildas vid bomfällning och blockera närliggande korsningar, och därmed hindra trafik 
som vill välja den nya vägporten. 
 

8.5.2 Stängd för biltrafik 

Ett alternativ är att plankorsningen stängs för biltrafik men är öppen för gång- och cykeltrafik. 
Biltrafiken får då en viss omväg. Fördelen är att för de oskyddade trafikanterna finns den gena 
vägen via nuvarande plankorsning kvar. Det gynnar hållbara resor. Nackdelen blir att 
trafiksäkerhetsrisken kvarstår för gång- och cykeltrafikanter. Nackdel är också att biltrafiken 
får en längre körväg i vissa relationer. I alternativ Centrum-väst blir omvägen längre än i 
alternativ Centrum. 
 

8.5.3 Helt avstängd 

Om plankorsningen stängs helt måste all gång- och cykeltrafik använda den nya 
planskildheten. Fördelen är att säkerhetsrisken med plankorsningen är helt borta. Nackdelen 
är att det blir en omväg även för gång- och cykeltrafikanterna i vissa relationer, vilket 
försämrar tillgängligheten mellan de olika delarna i samhället. I alternativ Centrum-väst blir 
omvägen längre än i alternativ Centrum. En konsekvens kommer troligen vara att fler gång- 
och cykeltrafikanter kommer att välja att korsa spåret vid stationen. Säkerheten vid den 
korsningen kan då behöva höjas. 
 

9 Genomförande 
Att anlägga en planskildhet med järnvägsspår är ett komplext arbete där hänsyn behöver tas 
till olika faktorer som byggmetod, trafikstörning (både på väg och järnväg) och 
miljöstörningar. Dessa faktorer behöver studeras närmare innan konkreta och specifika 
lösningar kan planeras för genomförandet. Nedan följer några aspekter som är viktiga i det 
fortsatta planeringsarbetet. 

 
Det finns två tänkbara metoder för att bygga en vägport under järnvägen genom den befintliga 
järnvägsbanken. Antingen byggs porten på plats eller så byggs den vid sidan av och lanseras 
in under järnvägen. För att minimera störningarna på järnvägstrafiken kommer troligen en 
tillfällig spårbro (spårbrygga) att behövas oavsett val av metod.  Tågtrafiken behöver stängas 
av när den läggs på plats och tas bort. Hastigheten för tågtrafiken kommer att sänkas under 
byggskedet. Med en lansering av porten blir störningen av trafiken mindre eftersom 
spårbryggan inte behövs lika länge. 
 
Den befintliga järnvägsbankens höjd varierar beroende vilket alternativt läge för port som 
betraktas. I alternativ Centrum-väst är de byggnadstekniska förutsättningarna mer fördelaktiga 
eftersom banken är hög och vägporten ryms i banken under spåret. Grundvattennivån 
påverkas troligen inte eller mycket lite. I alternativ Centrum kommer bilvägen under befintlig 
marknivå, det gör att det finns risk för påverkan på grundvattennivån. För att inte påverka 
grundvattennivån behöver porten med anslutande tråg göras tät mot vattenläckage.     
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10 Kostnadsbedömning 
Investeringskostnaden har bedömts för alternativ Centrum och alternativ Centrum-väst. För 
alternativ Centrum-väst har fyra alternativa utföranden kostnadsbedömts.  

• Alternativ Centrum  

• Alternativ Centrum-väst, i fyra olika kombinationer.  

Fastighets- eller markinlösen har ej tagits med i kalkylen. 
Kostnadskalkylen finns i bilaga 1. 
 
Alternativ Centrum 
För alternativ Centrum har ett alternativ kalkylerats.  
 
Kostnadsuppskattning: cirka 55 miljoner SEK.   
 
Alternativ Centrum-väst 1 
I alternativ 1 för Centrum-väst ansluter den nya vägen till Assargårdsvägen i öster. Inga 
ytterligare kompletteringar i vägnätet genomförs i form av upprustning eller nya kopplingar. 
Trots att Assargårdsvägen är befintlig görs bedömningen att vägen byggs om, varför 
vägsträckningen fram till korsningen med Boråsvägen har kostnadsbedömts som ny väg.  
 
Kostnadsuppskattning: cirka 50 miljoner SEK.   
 

Alternativ Centrum-väst 2 
I alternativ 2 för Centrum-väst ansluter den nya vägen till Assargårdsvägen i öster och till 
Hällingsjövägen i söder. Assargårdsvägen behålls som den är utan genomfart för biltrafik men 
för gång- och cykeltrafik.  
 
Kostnadsuppskattning: cirka 65 miljoner SEK.   
 
Alternativ Centrum-väst 3 
I alternativ 3 för Centrum-väst ansluter den nya vägen till Assargårdsvägen i öster och till 
Hällingsjövägen i söder. Assargårdsvägens vägsträckning fram till korsningen med 
Boråsvägen har kostnadsbedömts som ny väg.   
 
Kostnadsuppskattning: cirka: 70 miljoner SEK.   

11 Framtida arbetsprocess 

Under arbetets gång har en dialog skett med Trafikverket. Både väg och järnväg är 
Trafikverket väghållare för. Under dialogen har Trafikverket framfört sin syn på den 
befintliga plankorsningen samt hur en arbetsprocess framöver skulle kunna se ut för en ny 
planskild korsning. 
 
Önskas medfinansiering till plankorsningen behöver åtgärden fångas upp i 
länstransportplanen (och Nationell plan vid järnvägsinvesteringar). Trafikverket har i 
samband med denna utredning framfört att bedömningen i dagsläget är att man inte kommer 
att medfinansiera en ny planskild korsning. Ur trafiksäkerhetsperspektiv finns det andra högre 
prioriterade plankorsningar som Trafikverket kontinuerligt förbättrar. Befintlig korsning är av 
den högsta standarden vad gäller plankorsningar ur Trafikverkets synsätt.  
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Det finns två möjligheter för att driva arbetsprocessen vidare vad gäller en ny planskild 
korsning, den statliga processen eller den kommunala processen beroende på om vägen ska 
bli statlig eller kommunal. 
 
I den statliga processen behöver en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) först genomföras. Åtgärden ska 
därefter detaljutredas och projekteras. Totalt kan arbetsprocessen ta 6 till 10 år innan 
byggnation kan påbörjas. Byggnation bör ta ungefär ett år att anlägga. 
 
I en kommunal arbetsprocess behöver kommunen upprätta en detaljplan för att juridiskt 
säkerställa vägens sträckning. I den processen är kommunen beroende av egna resurser och 
planeringsprocesser. Trafikverket kommer då att vara involverade vad gäller de delar där den 
nya vägen ansluter till det statliga vägnätet. Väghållarskapet av den befintliga och nya vägen 
kan beroende på utformning och sträckning komma att behöva regleras mellan stat och 
kommun.  
 
Oavsett om vägen är kommunal eller statlig behöver allt som korsar över eller under 
järnvägen att utredas, projekteras och utföras av Trafikverket. Vidare bör frågan om vägen är 
av regionalt/nationellt värde för transporter och om vägen ska vara statlig klargöras och vara 
styrande innan man kan gå vidare i frågan. 

12 Slutsats och rekommendation 
Trafiksituationen i Rävlanda tyder på att en ny planskildhet skulle medföra stora vinster för 
samhället genom att invånarna kan passera järnvägen på ett tryggt och förutsägbart sätt. I det 
här arbetet har ett flertal alternativa lägen för en planskildhet studerats.  
 
Alternativen i centrum bedöms ge mest nytta för samhället Rävlanda. Båda alternativen 
skapar förutsättningar för att minska den tunga genomfartstrafiken på Boråsvägen genom 
Rävlanda och istället styra den via Hindåsvägen till väg 40. Möjligheten att stänga 
plankorsningen finns i båda alternativen. 
 
Alternativ Centrum-väst kan byggas ut i etapper, fullt utbyggt medför det att trafiken minskar 
på sträckan närmast Rävlanda skola och skapar en tryggare miljö för barn och ungdomar i 
området. Alternativ Centrum bibehåller mycket av strukturer och mönster som trafiken har 
idag. Anläggningskostnaden för alternativet Centrum-väst är högre än för alternativ Centrum. 
 
Alternativ Väst och Öst har avfärdats då de har få fördelar samtidigt som den befintliga 
plankorsningen behöver finnas kvar för lokala resor inom tätorten.  
 
En planskildhet kan byggas antingen med en kommunal process där arbetet sker inom 
detaljplanearbeten eller med Trafikverkets process.  
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Åtgärd Mängd Enhet Pris Enhet Kostnad

GC 260 m 4 000 kr/m 1 040 000 kr
Bilväg i ytläge på landsbygd 300 m 20 000 kr/m 6 000 000 kr
Linjemålning 1 200 m 35 kr/m 42 000 kr
Betongtunnel 252 m2 40 000 kr/m2 10 080 000 kr
Grundläggningsåtgärder för tunnel 1 000 m2 8 000 kr/m2 8 000 000 kr
Geoteknisk undersökning 1 st 250 000 kr/st 250 000 kr
Grundvattenåtgärder 1 st 500 000 kr/st 500 000 kr

Ställkostnad, bodar etc 1 st 100 000 kr/st 100 000 kr
Schakt för tunnel 1 260 m3 225 kr/m3 283 500 kr
Schakt för väg (även GC) 5 200 m3 225 kr/m3 1 170 000 kr

Fyllning för väg (även GC) 2 750 m3 280 kr/m3 770 000 kr

Bevakning och spårriktning efter arbete 1 st 450 000 st 450 000 kr
Spårbrygga 1 st 2 000 000 kr/st 2 000 000 kr

Belysningsstolpe 10 st 23 000 kr/st 230 000 kr
Belysning i tunnel 1 st 120 000 kr/st 120 000 kr

Cirkulationsplats 1 st 5 000 000 kr/st 5 000 000 kr

Flytt av ledningar 1 st 2 000 000 kr/st 2 000 000 kr

Delsumma 38 035 500 kr
Divers oförutsett, 30 % 11 410 650 kr

Delsumma 49 446 150 kr
Adm och projektering, 10 % 4 944 615 kr

Summa 54 390 765 kr

Centrum

Bilaga 1: Kostnadsbedömning
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Åtgärd Mängd Enhet Pris Enhet Kostnad

GC 375 m 4 000 kr/m 1 500 000 kr
Bilväg i ytläge på landsbygd 361 m 20 000 kr/m 7 220 000 kr
Linjemålning 1300 m 35 kr/m 45 500 kr
Betongtunnel 252 m2 40 000 kr/m2 10 080 000 kr
Grundläggningsåtgärder för tunnel 1000 m2 4000 kr/m2 4 000 000 kr
Geoteknisk undersökning 1 st 250 000 kr/st 250 000 kr

Ställkostnad, bodar etc 1 st 100 000 kr/st 100 000 kr
Schakt för tunnel 1260 m3 225 kr/m3 283 500 kr
Schakt för väg (även GC) 3910 m3 225 kr/m3 879 750 kr

Fyllning för väg (även GC) 1600 m3 280 kr/m3 448 000 kr

Bevakning och spårriktning efter arbete 1 st 450 000 kr/st 450 000 kr
Spårbrygga 1 st 2 000 000 kr/st 2 000 000 kr

Belysningsstolpe 12 st 23 000 kr/st 276 000 kr
Belysning i tunnel 1 st 120 000 kr/st 120 000 kr

Cirkulationsplats 1 st 5 000 000 kr/st 5 000 000 kr

Flytt av ledningar 1 st 2 000 000 kr/st 2 000 000 kr

Delsumma 34 652 750 kr
Divers oförutsett, 30 % 10 395 825 kr

Delsumma 45 048 575 kr
Adm och projektering, 10 % 4 504 858 kr

Summa 49 553 433 kr

Centrum väst alt 1
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Åtgärd Mängd Enhet Pris Enhet Kostnad

GC 375 m 4 000 kr/m 1 500 000 kr
Bilväg i ytläge på landsbygd 800 m 20 000 kr/m 16 000 000 kr
Linjemålning 3463 m 35 kr/m 121 205 kr
Betongtunnel 252 m2 40 000 kr/m2 10 080 000 kr
Grundläggningsåtgärder för tunnel 1000 m3 4000 kr/m3 4 000 000 kr
Geoteknisk undersökning 1 st 250 000 kr/st 250 000 kr

Ställkostnad, bodar etc 1 st 100 000 kr/st 100 000 kt
Schakt för tunnel 1260 m3 225 kr/m3 283 500 kr
Schakt för väg (även GC) 4440 m3 225 kr/m3 999 000 kr

Fyllning för väg (även GC) 4495 m3 280 kr/m3 1 258 600 kt

Bevakning och spårriktning efter arbete 1 st 450 000 kr/st 450 000 kt
Spårbrygga 1 st 2 000 000 kr/st 2 000 000 kr

Belysningsstolpe 35 st 23 000 kr/st 805 000 kt
Belysning i tunnel 1 st 120 000 kr/st 120 000 kr

Cirkulationsplats 1 st 5 000 000 kr/st 5 000 000 kt

Flytt av ledningar 1 st 2 000 000 kr/st 2 000 000 kr

Delsumma 44 967 305 kr
Divers oförutsett, 30 % 13 490 192 kr

Delsumma 58 457 497 kr
Adm och projektering, 10 % 5 845 750 kr

Summa 64 303 246 kr

Centrum väst alt 2
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Åtgärd Mängd Enhet Pris Enhet Kostnad

GC 375 m 4 000 kr/m 1 500 000 kr
Bilväg i ytläge på landsbygd 1 000 m 20 000 kr/m 20 000 000 kr
Linjemålning 4015 m 35 kr/m 140 525 kr
Betongtunnel 252 m2 40 000 kr/m2 10 080 000 kr
Grundläggningsåtgärder för tunnel 1000 m3 4000 kr/m3 4 000 000 kr
Geoteknisk undersökning 1 st 250 000 kr/st 250 000 kr

Ställkostnad, bodar etc 1 st 100 000 kr/st 100 000 kr
Schakt för tunnel 1260 m3 225 kr/m3 283 500 kr
Schakt för väg (även GC) 4845 m3 225 kr/m3 1 090 125 kr

Fyllning för väg (även GC) 3623 m3 280 kr/m3 1 014 440 kr

Bevakning och spårriktning efter arbete 1 st 450 000 kr/st 450 000 kr
Spårbrygga 1 st 2 000 000 kr/st 2 000 000 kr

Belysningsstolpe 23 st 23 000 kr/st 529 000 kr
Belysning i tunnel 1 st 120 000 kr/st 120 000 kr

Cirkulationsplats 1 st 5 000 000 kr/st 5 000 000 kr

Flytt av ledningar 1 st 2 000 000 kr/st 2 000 000 kr

Delsumma 48 557 590 kr
Divers oförutsett, 30 % 14 567 277 kr

Delsumma 63 124 867 kr
Adm och projektering, 10 % 6 312 487 kr

Summa 69 437 354 kr

Centrum väst alt 3
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Rävlanda 2019-02-11

Kommentar till publikation 2018:02 Planskild korsning i Rävlanda.

Utredningen om en planfri järnvägskorsning har mottagits mycket positivt av Rävlandaborna.
Det grundläggande resultatet att visa på flera alternativ som kan vara möjliga att genomföra, för att
bygga bort plankorsningen som skapar störningar i trafiken och därmed problem för arbetstagare i 
Rävlanda men också kostnader för den yrkesverksamme bilisten och samhället, är utförligt 
redovisade och detaljrikt beskrivna.
Däremot är de statistiska uppgifterna om nuläget föråldrade. De tågtrörelser och tekniska störningar. 
som varit grunden till Rävlandabornas missnöje och utredningen, har inte alls beaktats.
Det skapar störningar i vägtrafiken och därmed problem, för arbetstagare i Rävlanda, för lokal och 
skolbusstrafiken vars bussar utgår från terminalen vid Åvägen och skall passera järnvägen för att nå 
tidsbestämd startplats.

Kommentarer till 5. Nulägesbeskrivning.
/ Befolkningsmängden anges till 1550 invånare 1100 norr och 350 söder om järnvägen.
  Hösten 2018 var befolkningsmängden 2059 inv. utgår man från att ¾ delar bor norr om järnvägen 
och att flera bor utanför Rävlanda och skall ta sig till arbetsplatserna söder om järnvägen och det är  
problem att komma i tid, när det allt för ofta är tågmöten eller tekniska fel som leder till trafikstopp 
på 5-15 min, detta har trafikverket inte hittat någonstans i sina slutsatser, där bomfällningstiderna 
helt går efter tidtabellen och är 1 min och 30 sek för tåg från Hindås och 2 min och 40 sek från 
Bollebygd och tågmöten påverkar inte fällningstiderna ??
Skolan, förskolorna och kyrkan är arbetsplatser söder om järnvägen, Björkelids äldreomsorg och 
Vård-Jourcentralen med 4525 listade patienter (15/1-2019), ser problem för ambulans och 
sjuktransporter som vid flera tillfällen blivit hindrade onormalt länge för fällda bommar, patienter 
hindras också från att komma i tid till förbokade tider.
Att huvuddelen av tunga fordon utgörs av Timmerbilar är tveksamt då en betydande del av andra 
lastfordon, går från R40 – Bollebygd över Rävlanda med destination väg 156 i Hällingsjö vidare 
mot Skene/Varberg eller Kungsbacka/Lindome.
Att det är mer än 2,5mil för att ta sig med bil från norra till den södra sidan av järnvägen då 
bommarna blockerar vägen, det stämmer, behov uppstår vid tekniska fel i signalsystemet och vid
underhållsarbete då det rört sig om enstaka nätter men också hela dygn då trafiken omdirigerats.
Tågrörelserna är idag 28 persontåg något högre än det som angetts, därav 4 kust till kust tåg 
tillkommer de 12 uppgivna godstågen per dygn.
 
Nära framtida utveckling ! Byggnation av 60 lägenheter har påbörjats i Björkelidsområdet som 
ligger i direkt anslutning till jänvägsövergången, Bollebygd har fortsatt hög tillväxt, det betyder en 
frekvent ökning av genomfartstrafiken.
På sikt ? en fortsatt ökad inflyttning och ett ökat behov av spårbunden lokaltrafik även för de 
mindre orterna gör behovet av en planskild järnvägskorsning i Rävlanda oundviklig.

För Samhällsföreningen i Rävlanda.

Jan Hermansson
ordförande
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Simhall och ishall i Härryda kommun

11

2017KS1006
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Sektorn för samhällsbyggnad 
Peter Wallentin 

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-28 2017KS1006  292

Simhall och ishall i Härryda kommun 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2017 § 193 att ge i uppdrag till 
kommunstyrelsen att planera, inom ramen för Landvetter Södra, för uppförande av en 
simhall tillsammans med en ishall. Utformning och drift ska styras av de mål som 
kommunfullmäktige beslutat för Landvetter Södra.  
 
Arbetet med fördjupning av översiktsplanen för Landvetter Södra pågår. Syftet med 
fördjupningen är att tydliggöra hur och till vilka ändamål som mark- och vattenområdena 
inom Landvetter södra ska användas samt att beskriva förslagets konsekvenser. Den 
tilltänkta simhallen och samlokaliserade ishallen kommer att ingå i minst en av 
detaljplanerna som kommer arbetas fram utifrån fördjupningen av 
översiktsplanen. Landvetter Södra Utveckling AB kommer driva det fortsatta arbetet och 
hitta lämplig lokalisering i någon av de kommande detaljplanerna. 

I kommunstyrelsens reglemente fastställs att kommunstyrelsen har rätt att anta, ändra 
eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt 5 kap. 27 § och 5 kap. 38 
och 39 §§ PBL, som inte är av större vikt eller har principiell betydelse.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige hänskjuter uppdraget till Landvetter Södra Utveckling AB. 

Håkan Jacobsson 
Samhällsbyggnadschef Peter Wallentin 

Plan och bygglovschef 
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Uppdrag att möjliggöra införande av sensornät 
samt genomföra pilotprojekt avseende 

användning av sensorsnätsteknik i 
förvaltningen

12

2018KS782
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Utvecklingsfunktionen 
Hanna Eriksson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-02-05 2018KS782  005

Utredning av förutsättningar för genomförande av sensornät

Sammanfattning
Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen den 18 april 2018 § 167 att utreda 
möjligheterna att utveckla tillgång till trådlöst sensornät i Härryda kommun baserat på så 
kallad LoRa-teknik. Förvaltningen presenterade en rapport utifrån uppdraget och 
kommunstyrelsen förklarade uppdraget genomfört och avslutat den 24 september 2018 § 
350. Kommunstyrelsen uppdrog samtidigt till förvaltningen att möjliggöra för införande 
av sensornät i en testperiod på två år och att genomföra pilotprojekt avseende användning 
av sensornätstekniken i förvaltningen. Förvaltningen fick också i uppdrag att återkomma 
med förslag till finansiering och med förslag på antal och genomförande av pilotprojekt.
 
Förvaltningen föreslår uppsättning av ett kommunövergripande sensornät baserat på 
LoRa-teknik, för pilotprojekt 2019-2020. Genomförandet sker genom att Härryda 
kommun direktupphandlar sensornätet av IP-Only. Antenner placeras på förvaltningens 
egna fastigheter i samråd mellan förvaltningen och leverantören. Den totala kostnaden för 
sensornätet under pilotprojektet är 576 000 kr (288 000 kr/år). Finansiering sker genom 
kommundirektörens centrala medel för utveckling med mera. 

Förvaltningen har genomfört en första behovsanalys och har identifierat följande 
potentiella verksamhetsspecifika pilotprojekt av sensornätsteknik: 

 Mätning av flöde samt antal besökare – Naturområden (Samhällsbyggnad) samt 
Råda säteri (Näringsliv).

 Avläsning av papperskorgar i kommunens östra delar – Trafik
 Avläsning av vägtemperatur – Trafik
 Nivåmätning av dag- samt spillvattenbrunnar – Vatten och Avfall
 Övervakning av nätstationer och kabelskåp – Härryda Energi AB

Verksamheterna står själva för finansiering och genomförande av respektive pilotprojekt, 
vilket omfattar inköp och uppsättning av sensorer, mjukvara för presentation och analys 
av sensordata, samt ledning och genomförande av projekt. 

Underlag för pilotprojekten samt behovsanalys har sammanställts i bilagan ”Sensornät för 
IOT - Genomförandeplan för pilotprojekt med LoRa-teknik”.  
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att genomföra direktupphandling för att 
etablera sensornät med så kallad LoRa-teknik i kommunen. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att genomföra pilotprojekt under 2019-2020 
för test av användningsområden och effekt/nytta av sensornätsanvändning. 

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilaga

1. Sensornät för IOT - Genomförandeplan för pilotprojekt med LoRa-teknik
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SENSORNÄT FÖR IOT
Genomförandeplan för pilotprojekt med LoRa-teknik
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1 Inledning
1.1 Uppdrag

Kommunstyrelsen har uppdragit åt förvaltningen att möjliggöra för 
införandet av ett sensornät i en testperiod på två år och att 
genomföra pilotprojekt avseende användning av sensortekniken i 
förvaltningen. Förvaltningen ska återkomma med förslag på 
finansiering samt förslag på antal och genomförande av pilotprojekt. 1

Uppdraget har samordnats av Enheten för Digital Utveckling (EDU).

1.2 Digitalt först

Härryda kommuns digitala agenda för 2019-20212 bygger på 
följande fyra principer: 

 Vi driver förändring.

 Vi jobbar systematiskt med digitalisering.

 Vi jobbar för digital delaktighet.

 Vi använder våra resurser på ett hållbart sätt. 

Förändringsprincipen är central, och bygger på att Härryda kommun 
driver förändring utifrån de möjligheter som digitaliseringen medför. 
Det är detta som utgör grunden för ”Digitalt först”. 

1 KS 24 september 2018, § 350

2 KS 29 oktober 2018, § 396
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2 Bakgrund
2.1 Internet of Things (IoT) - sensorer

Internet of Things (IoT) är ett samlingsbegrepp för den utveckling 
som innebär att t ex fordon, gods, hushållsapparater, kläder och 
även varelser (både djur och människor), förses med små inbyggda 
sensorer. Dessa sensorer samlar in olika former av data om bäraren 
eller dess omgivning, och skickar denna vidare för sammanställning 
och analys. Uppgifter som samlas in av sensorerna rör t ex 
förändring av tryck, värme eller position. 

2.2 LoRa - sensornät

För att IoT-sensorer ska kunna skicka information till en mottagare 
krävs någon form av kommunikationstjänst, dvs ett sensornätverk. 
LoRa är en förkortning av “Long Range” (dvs lång räckvidd), som 
också sammanfattar den viktigaste fördelen med denna trådlösa 
teknik. Ett LoRA sensornät är optimerat för IoT-sensorer och innebär 
helt nya uppkopplingsmöjligheter för kommun, näringsliv och 
invånare. 

Uppsättningen av ett LoRa-nät görs med ett antal accesspunkter 
som fungerar som mottagare av den information som sensorerna 
skickar. Dessa accesspunkter placeras för att få en så god täckning 
som möjligt, med hänsyn till var sensorerna kommer att vara 
placerade. 

2.3 Exempel från andra kommuner

2.3.1 Norsjö och Umeå

Som en del i projektet Smarta Fastigheter sattes hösten 2018 ett 
LoRa-sensornät upp i Norsjö kommun. Projektet pågår också i Umeå 
kommun och sker i samarbete med IoT Sverige med medel från 
Vinnova. Tanken med projektet är att börja testa smarta 
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fastighetstjänster, exempelvis för att kunna mäta hur lokaler 
används, samt även styrning av ventilation och belysning.3

2.3.2 Lund

I Lunds kommun pågår det Vinnova-stödda projektet Smarta 
Offentliga Miljöer4 tillsammans med Malmö stad och ett antal 
leverantörer. Projektet kommer initialt att fokusera på fyra områden: 

 Övervakning av kritiska samhällsresurser

 Insamling av data om trafikbeteende.

 Stadsodling

 Avfallshantering

För projektet används ett kommunalt sensornät baserat på LoRa-
teknik.

3 https://iotsverige.se/umea-kommun/

4 http://futurebylund.se/project/smarta-offentliga-miljoer
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3 Införande av sensornät
3.1 Direktupphandling

Sensornätet föreslås införas under en testperiod på två år, för att 
användningen därefter ska utvärderas och en bedömning göras av 
huruvida det har bidragit till en kostnadseffektivisering för 
förvaltningen.

Införandet sker genom en direktupphandling då det rör sig om en 
testperiod och kostnaden för denna avtalsperiod understiger 
direktupphandlingsgränsen enligt LOU (586 907 kr för 2019). Detta 
kommer att ge förvaltningen en möjlighet att på ett kostnadseffektivt 
sätt testa tekniken och dess användningsområden under en 
begränsad tidsperiod, samt på ett enkelt sätt tillgängliggöra nätverket 
för invånare och företag. 

3.1.1 Leverantör

Då kommunen har ett långtgående samarbetsavtal med IP-Only finns 
fördel med att bygga vidare på detta partnerskap i form av ett sensor-
nät. Offererad kostnad ligger i linje med andra leverantörers prisbild.

Kostnaderna för att sätta upp ett sensornät är beroende av hur 
många accesspunkter som behövs för att uppnå täckning av ett 
geografiskt område. Kostnaden från IP-Only är beräknad på 
uppsättningen av åtta accesspunkter för att skapa ett kommun-
övergripande sensornät. Den årliga kostnaden för testperioden kan 
därmed bli lägre än 288 000 kr om det visar sig att färre än åtta 
accesspunkter behövs för att skapa godtagbar täckning under 
testperioden.

Skulle det visa sig att fler accesspunkter behövs, görs istället en 
justering av pilotprojekten för att inte gå över tröskelvärdet för 
direktupphandling. 
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3.2 Kostnader och finansiering

Kostnad: 576 000 kr för testperiod på två år (288 000 kr/år). 

Finansiering: Sensornätet finansieras genom kommundirektörens 
centrala medel för utveckling.

3.3 Uppsättning

Förslaget innebär att IP-Only etablerar ett LoRa-nätverk i Härryda 
kommun med uppsättning av 7-9 accesspunkter. Exakt antal 
accesspunkter är beroende av antennplatser. Uppsättningen av 
sensornätet samordnas av EDU tillsammans med leverantör och 
övriga berörda delar av förvaltningen. Placering av antenner sker på 
förvaltningens egna fastigheter. Framtagningen av var dessa 
antenner ska placeras sker i samråd mellan förvaltningen och IP-
Only, med identifierade sensorprojekt som underlag. 

Fastighetsenheten är behjälplig med inplacering av antenner, både 
före, under och efter installation. 

Uppsättning av antenner kräver varken bygglov eller bygganmälan. 

Tidplan: Uppsättning av sensornät sker i början av 2019. 
Tidsåtgången uppskattas av leverantören till 4-10 veckor. 

3.3.1 Utbyggnad av sensornät

Steg 1: Uppsättning av accesspunkter och antennplatser för täckning 
av Mölnlycke och Landvetter tätorter samt området som ingår i etapp 
1 av utbyggnaden av Landvetter Södra. 

Steg 2: Uppsättning av accesspunkter och antennplatser för 
kommunövergripande täckning.

3.4 Information till företagare

Om beslut för genomförande av LoRA-sensornät fattas av 
Kommunstyrelsen kommer Näringsliv tillsammans med EDU att 
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genomföra en kommunikationsinsats riktat till kommunens företagare 
under våren 2019. Syftet är att informera om projektet och visa på 
vilka möjligheter som näringslivet har att själva koppla upp sensorer 
till kommunens LoRa-nätverk. 
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4 Behovsanalys – IoT-projekt
4.1 Underlag

En första behovsutredning har genomförts under perioden oktober-
december 2018, i syfte att identifiera ett antal intressanta 
användningsområden av sensorteknik inom förvaltningen. 

Utredningen har identifierat följande pilotprojekt för 2019: 

 Övervakning av nätstationer och kabelskåp – Härryda Energi 
AB

 Nivåmätning av spill- och dagvattenbrunnar – Vatten och 
Avfall

 Mätning av flöden och antal besökare – Naturområden och 
Råda säteri 

 Avläsning av papperskorgar – Trafik

 Avläsning av vägtemperatur – Trafik

4.2 Pilotprojekt

4.2.1 Nätstationer och kabelskåp

Verksamhet: Härryda Energi AB (HEAB)

HEAB har totalt ca 300 nätstationer och 3000 kabelskåp. HEAB är 
intresserade av att testa sensorer för på dessa med detektering av 
olika typer av mätvärden.

Antal sensorer: 

 Fuktmätning - 4 st
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 Temperaturmätning - 4 st

 Rörelsemätning (öppen/stängd dörr) - 2 st

Placering: Mölnlycke och Landvetter tätorter

Potentiell nytta: 

 Kvalitativ nytta

o Ökad säkerhet - skydda allmänheten (samhällsnytta)

o Snabbare detektion av fel

Kostnad: 
Uppskattad totalkostnad för pilotprojektet (beräknat på pilotprojektets 
maximala antal sensorer, 10 stycken) där år ett innebär inköp och 
uppsättning av sensorer samt systemkostnaden för inhämtning och 
visualisering/behandling av mätvärde, uppskattas till max 25.500:-. År 
två utgår endast systemkostnaden för inhämtning och visualisering/ 
behandling av mätvärde, uppskattas till max 18.000:-.

4.2.2 Nivåmätning av spill- och dagvattenbrunnar

Verksamhet: Vatten och Avfall

Idag sker manuell mätning av nivåerna i spill- och dagvattenbrunnar 
en gång i månaden. Genom användning av sensorer kan antalet 
manuella kontroller minskas, dessutom ges möjlighet att snabbare 
kunna upptäcka avvikelser samt att vid behov på ett flexibelt sätt 
kunna sätta upp och flytta sensorer till ett specifikt område för 
felanalys.

Antal sensorer: 1-10

Placering: Mölnlycke och Landvetter tätorter
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Potentiell nytta: 

 Ekonomisk nytta

o Minskad arbetskostnad genom färre manuella 
kontrolltillfällen (från 1 gång i månaden till en gång i 
kvartalet)

 Kvalitativ nytta

o Upptäckt av spillvatten i dagvattenbrunnar (samhällsnytta)

o Snabbare detektion vid avvikelser

o Bättre informationsunderlag för analys och beslut.
Kostnad: 
Uppskattad totalkostnad för pilotprojektet (beräknat på pilotprojektets 
maximala antal sensorer, 10 stycken) där år ett innebär inköp och 
uppsättning av sensorer samt systemkostnaden för inhämtning och 
visualisering/behandling av mätvärde, uppskattas till max 77.200:-. År 
två utgår endast systemkostnaden för inhämtning och visualisering/ 
behandling av mätvärde, uppskattas till max 7.200:-.

4.2.3 Mätning av flöden och antal besökare

Verksamhet: Naturområden samt Råda säteri.

Pilotprojektet rör användningen av sensorer för att göra 
besöksmätningar. Sensordata används för att kunna göra analyser 
och prognoser av både flöden och rörelsemönster av besökare, samt 
även antal. Genomförandet av besöksmätning ingår i den friluftsplan 
som antogs av kommunfullmäktige i december 2018, och sensorer 
ses som ett intressant verktyg för att skapa ett sådant underlag. 

Sensorer uppsatta på Råda säteri ska användas för att för att skapa 
en bättre förståelse för hur besökare rör sig i området, t ex vilka 
vägar/stigar eller områden som nyttjas eller besöks mer frekvent. 
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Informationen kommer att ligga till grund för utvecklingen av Råda 
säteri. 

Antal sensorer: 4-10

Placering: Rådasjöns naturreservat, Gallhålans naturreservat, 
Wendelsbergsparken, samt Råda säteri.

Potentiell nytta: 

 Kvalitativ nytta

o Bättre beslutsunderlag för utveckling av Råda säteri

o Identifiering av naturområden där behov av upprustning 
finns. 

o Bättre service till invånare och besökare genom 
exempelvis snabbare påfyllning av vedförråd och tömning 
av papperskorgar efter helg med högt besökstryck.

Kostnad: 
Uppskattad totalkostnad för pilotprojektet (beräknat på pilotprojektets 
maximala antal sensorer, 10 stycken) där år ett innebär inköp och 
uppsättning av sensorer samt systemkostnaden för inhämtning och 
visualisering/behandling av mätvärde, uppskattas till max 25.500:-. År 
två utgår endast systemkostnaden för inhämtning och visualisering/ 
behandling av mätvärde, uppskattas till max 9.000:-. 
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4.2.4 Avläsning av papperskorgar

Verksamhet: Trafik

Pilotprojektet rör sensorer för att i realtid kunna läsa av nivån i 
papperskorgar placerade i offentliga miljöer, t ex parker, stadskärnor 
och badplatser. 

Antal sensorer: 5-30 

Placering: ej fastställt

Potentiell nytta: 

 Ekonomisk nytta

o Minskad arbetsåtgång för sophämtning

 Kvalitativ nytta

o Underlag för effektivare ruttplanering.

o Förbättrad kvalitetsupplevelse för invånare och besökare.

Kostnad: 
Uppskattad totalkostnad för pilotprojektet (beräknat på pilotprojektets 
maximala antal sensorer, 30 stycken) där år ett innebär inköp och 
uppsättning av sensorer samt systemkostnaden för inhämtning och 
visualisering/behandling av mätvärde, uppskattas till max 20.000:-. År 
två utgår endast systemkostnaden för inhämtning och visualisering/ 
behandling av mätvärde, uppskattas till max 5.000:-. 
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4.2.5 Avläsning av vägtemperatur

Verksamhet: Trafik

Pilotprojektet rör sensorer för att i realtid kunna läsa av temperaturen 
på vägar. Genom temperaturavläsning i realtid kan indikation 
snabbare fås för när t ex snöröjning eller sandning behöver ske. 

Antal sensorer: 1-5

Placering: ej fastställt

Potentiell nytta: 

 Ekonomisk nytta

o Minskad arbetsåtgång för vägunderhåll genom riktade 
insatser. 

 Kvalitativ nytta

o Underlag för effektivare planering av vägunderhåll.

o Ökad service för invånare och näringsliv.

Kostnad: 
Uppskattad totalkostnad för pilotprojektet (beräknat på pilotprojektets 
maximala antal sensorer, 5 stycken) där år ett innebär inköp och 
uppsättning av sensorer samt systemkostnaden för inhämtning och 
visualisering/behandling av mätvärde, uppskattas till max 12.750:-. År 
två utgår endast systemkostnaden för inhämtning och visualisering/ 
behandling av mätvärde, uppskattas till max 4.500:-. 
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4.3 Pågående pilotprojekt

4.3.1 Flödesmätning – Vatten och Avfall

Sedan tidigare pågår test av sensorteknik på Finnsjöns vattenverk 
tillsammans med Aqua Robur. Detta test är under planerad utökning 
med ytterligare två sensorer placerade i brunnar i Pixbo. 

Aqua Roburs sensor är idag ansluten via eget nätverk till Aqua 
Roburs server för hantering av data. I samband med LoRa-piloten 
kommer sensorerna istället att gå på kommunens LoRa-nätverk, och 
preliminärt fortsätta leverera data till Aqua Roburs server. 

Mätteknik används redan idag på vissa brunnar, men installationen 
är omfattande i både tid och insats då varje brunn bland annat måste 
ha ett eget elskåp. LoRA-baserade sensorer innebär bland annat en 
möjlighet att flexibelt kunna flytta sensorer till specifika områden där 
man vill göra en utökad mätning. 

Antal sensorer: 3 st

Placering: Finnsjöns vattenverk, samt Pixbo

Tidpunkt: början av 2019.

Potentiell nytta: 

 Ekonomisk nytta

o Lägre införande- och installationskostnad (tid och 
material/utrustning)

 Kvalitativ nytta

o Bättre informationsunderlag för analys och beslut.
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4.4 Potentiella pilotprojekt 

Behovsutredningen har identifierat ytterligare användningsområden 
som kan vara intressanta för framtida pilotprojekt.

4.4.1 Kabeltrummor - HEAB

Kabeltrummor försvinner, vilket innebär förluster av både 
kabelmaterial och själva trumman som har ett pantvärde på 6000-
8000 kr.

Användning av sensornät ses som en möjlighet att kunna ta reda på 
var en specifik kabeltrumma befinner sig med hjälp av sk 
triangulering. Förutsättningar för denna pilot är därmed att 
sensornätet är uppsatt med en sådan täckning i kommunen att 
triangulering är möjlig. 

Antal sensorer: ej fastställt

Placering: Kommunövergripande

Tidpunkt: Ej fastställt, beroende av när sensornätet möjliggör 
triangulering

Potentiell nytta: 

 Ekonomisk nytta

o Minskade förluster av kabeltrummor och kablage.

 Kvalitativ nytta

o Minskad arbetstid för lokalisering/återsökning av 
kabeltrummor.

4.4.2 Vatten och Avfall

Följande områden kan vara intressanta för eventuella framtida 
pilotprojekt: 

Page 280 of 345



 

EDU - Enheten för Digital utveckling

Härryda kommun

17

 Loggar på vattenledningsnätet

 Vattenmätare hos kund

 Spillvattenutsläpp i dagvatten
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5 Genomförande av pilotprojekt
Respektive pilotprojekt för IoT-teknik genomförs och drivs av 
verksamheterna själva med utvald leverantör, med stöd från EDU. 

Verksamheterna står själva för val av sensor, samt för tillhörande 
kostnader:

 Inköp och uppsättning av sensor

 Anslutning av sensor till LoRA-nätverk

 Inköp och uppsättning av mjukplattform för insamling, 
presentation, tolkning och rapportering av sensordata.

5.1 Övergång till drift och förvaltning

Projektet i sin helhet pågår under 2019-2020. I slutet av 2020 
genomförs en utvärdering av projektet och dess effekter. Resultatet 
rapporteras för kommunstyrelsen, varpå beslut fattas kring en 
eventuell fortsättning och övergång till drift– och förvaltning av 
sensornät och sensorteknik. 

I samband med detta går samordningsansvaret över från EDU till 
verksamheten, varpå sensornät och sensorteknik läggs in och 
hanteras i enlighet med kommunens systemförvaltningsmodell. 
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Airport city etapp 4

Ett planprogram för Airport city godkändes av kommunstyrelsen den 21 
november 2011. Planprogrammet anger att Airport city ska användas för 
kontor, verksamheter och handel.
Under hösten 2015 gick detaljplanen för etapp 4 på granskning och skulle 
med dåvarande utformning medge ca 90 000 kvm handel och verksamheter, 
varav 69 000 kvm på kommunens mark. Under granskningen framkommer 
att Trafikverket inte är nöjda med den trafiklösning som föreslås och 
fördjupa studier visar att exploateringen är för stor i förhållande till 
Flygplatsmotets kapacitet.
Förvaltningen har redovisat alternativ utformning och fått i uppdrag att 
ändra inriktning för planarbetet, där fokus ska vara logistik och 
verksamheter.
Företaget Catena AB har visat intresse för att förvärva och utveckla hela 
området med inriktning logistik och verksamheter. 
För att gå vidare med Catenas förslag behöver en förhandlingsgrupp bildas 
med uppdrag att ta fram förslag på villkor och avtalsstruktur för ett 
samarbete mellan Härryda kommun och Catena AB. Inriktningen ska vara 
att kommunen genomför en markanvisning via direkttilldelning på 
marknadsmässiga villkor. Förhandlingsgruppen bör ledas av 
kommundirektören och bemannas med såväl interna som externa 
kompetenser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att bilda en förhandlingsgrupp 
enligt ovanstående inriktning och omgående kontakta Catena AB för att 
påbörja arbetet.

Per Vorberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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Översyn av kommunens gränser för tättbebyggt område

I trafiksammanhang används begreppet tättbebyggt område. Vad som är 
tättbebyggt område beslutar varje kommun med utgångspunkt från vilket 
område som har stads- eller bykaraktär. Avgränsningen är betydelsefull vad 
det gäller möjligheten att besluta om lokala trafikföreskrifter där detta i 
princip är delat mellan kommunen och länsstyrelsen. 

Grundprincipen är att kommunen bestämmer om lokala trafikföreskrifter 
inom tättbebyggt område, både för de vägar där kommunen själv är 
väghållare och enskilda vägar, där till exempel en vägförening eller 
samfällighet är väghållare. När staten är väghållare för en väg genom tättbe-
byggt område beslutar kommunen bara om lokala trafikföreskrifter om 
hastighetsbegränsning och om stannande och parkering. Utanför det 
tättbebyggda området beslutar kommunen endast om lokala 
trafikföreskrifter för terräng och sådana vägar som kommunen är väghållare 
för.

Härryda kommuns tätorter förändras i takt med samhällsutvecklingen. Det 
pågår idag flera förändringar i kommunens tätorter som kommer att påverka 
gränserna för tättbebyggt område. Exempel på detta är Wendelstrand och 
Enebacken i Mölnlycke samt Björröd i Landvetter. Väl anpassade gränser är 
en viktig förutsättning för arbetet att trafik och kollektivtrafik skall 
tillgodose invånarnas och näringslivets behov av ett väl fungerande 
trafiksystem som är effektivt, säkert och långsiktigt hållbart.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att genomföra en översyn av 
kommunens gränser för tättbebyggt område i hela kommunen. 

Per Vorberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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Uppdrag gällande kommunalt ansvar för enskild 
väghållning

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 skulle belysa omfattning 
och andel samt konsekvenser för ett eventuellt kommunalt övertagande. 
Utredningen återredovisades 2010. Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 
2011 § 66 att uppdra åt förvaltningen att ta fram en strategi för 
genomförande av ett kommunalt övertagande av enskilda vägar inom 
tätorter. Kommunfullmäktige antog den 30 januari 2012 § 3 Strategi för 
övertagande av enskilda vägar inom tätorter.
Under 2017 gjordes en översyn av bidragsdelen. Det framhölls då att 
eftersom kommunen i dagsläget inte övertar vägar i den takt som strategin 
avsett, kan en minskning av nivån på de riktade bidragen motiveras till 
fördel för en ökning av driftbidraget. Förändringen av bidragen antogs av 
kommunstyrelsen den 20 november 2017 § 341. I 

Sveriges kommuner och landsting presenterade i november 2018 en 
bearbetad upplaga av Väghållningens juridik. I den skriver SKL att 
kommunallagen inte lägger hinder i vägen för kommunen att överta enskild 
väghållning eller att lämna bidrag till sådan väghållning, så länge den har 
allmänt intresse. 

Kommunstyrelsen ser ett behov att värdera om en frivillig 
överenskommelse mellan kommunen och Pixbo respektive Mölnlycke 
vägförening är en bra lösning gällande vinterskötseln med mera gällande de 
aktuella vägarna. Finansiering ska i så fall ske genom minskning av det 
bidrag som vägföreningarna erhåller.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag på frivillig 
överenskommelse om vinterskötsel med mera för Pixbo respektive 
Mölnlycke vägförening i enlighet med det som beskrivs i Sveriges 
kommuner och landstings skrift Väghållningens juridik.

Per Vorberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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Framställan till Miljö- och bygglovsnämnden att se över 
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön avseende eldning

Sveriges kommuner har möjlighet att med stöd av 9 kap. 7-8 och 11-13 §§ 
miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40 och 42-44 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 14 kap. 20-21 
§§ miljöbalken meddela lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön. Syftet med att besluta om lokala föreskrifter är att kommunen 
vid behov kan meddela föreskrifter utöver vad som är föreskrivet i lag och 
förordning som är nödvändiga för att skydda människors hälsa och miljön. 
Kommunfullmäktige antog nuvarande lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön den 22 mars 2010 § 65. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen påtalar behov av justering i ”Lokala föreskrifter för att 
skydda människors hälsa och miljön” antagen av kommunfullmäktige den 
22 mars 2010 i § 65 samt att Miljö- och bygglovsnämnden i sin planerade 
översyn särskilt utreder förutsättningarna för att utöka perioden då eldning 
av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall är tillåten. 

Per Vorberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Bilaga
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
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Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Härryda kommun, meddelade
av kommunfullmäktige den 2010-03-22 Kf § 65.

Med stöd av 9 kap. 7-8 och 11-13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40 och 42-44 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 14 kap. 20-21 §§
miljöbalken meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser
1§

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön.

Avloppsanordning och annan toalett än WC
2§

Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd av
miljö- och bygglovsnämnden för att

1. inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas och

2. ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning.

Enligt dessa föreskrifter krävs dessutom tillstånd av miljö- och bygglovsnämnden för att

3. inrätta avloppsanordning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten, inom de områden som har
märkts ut på kartbilaga 1.

Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan
till miljö- och bygglovsnämnden för att

4. inrätta avloppsanordning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten i övriga områden än vad
som anges i punkten 3,

5. ändra avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning.

Anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver
tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en
allmän avloppsanläggning.

3§
Det krävs tillstånd av miljö- och bygglovsnämnden för att inrätta annan toalett än vattentoalett
(tex förmultningstoalett).
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Djurhållning
4§

Det krävs tillstånd av miljö- och bygglovsnämnden för att hålla

1. nötkreatur, häst, get, far eller svin,

2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,

3. orm,

inom område med detaljplan.

Tomgångskörning
5§

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst
1 minut.

Detta gäller inte:

1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,

2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga
brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Värmepump
6§

Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan
anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av
värme eller kyla ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Inom vattenskyddsområde för vattentäkt krävs tillstånd för att inrätta sådan anläggning.

Anmälan enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som kräver anmälan
enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Upplag av petroleumprodukter o.dyl.
7§

Det krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att anordna ett upplag som kommer
att innehålla petroleum-, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt, eller andra liknande
produkter eller lägga upp avfall från gaturenhållning (sopsand, snö, m.m.) inom
skyddsområde för vattentäkterna Finnsjön, Hällingsjö, Rådasjön och Delsjöarna.

Första stycket gäller inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 5 eller 21 §§
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller enligt bestämmelserna i 11 kap.
miljöbalken om vattenverksamhet eller enligt vad som har förordnats i beslut om
vattenskyddsområde.

Tvättning av fordon
8§

Det är förbjudet att tvätta motorfordon på hårdgjorda ytor inom skyddsområde för
vattentäkterna Finnsjön, Hällingsjö, Rådasjön och Delsjöarna. Motorfordon bör i första hand
tvättas i därför avsedda tvättanläggningar med godkänd reningsanläggning.
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Eldning
9§

Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en vedpanna
som inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 1 maj
- 15 september inom tätortsområde, se bifogad kartbilaga 2.

10 §

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara
god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller
tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas hos
ägaren av anläggningen under minst 5 år.

11 §

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall förbjuden under tiden 1 april - 30
september, inom tätortsområde, se bifogad kartbilaga 2.
För Valborgsmässoeld och liknande krävs dispens av miljö- och bygglovsnämnden.
Föreskriften gäller inte sådant arrangemang där polistillstånd krävs.

Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte
kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa
uppstår.

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Ansökan och anmälan
12 §

Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller
anmälan till miljö- och bygglovsnämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av
39, 40 och 42 §§ i förordningen vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för
ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de
anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

Straffbestämmelser
13 §

129 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Dispens
14 §

Miljö- och bygglovsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt 5, 7-11 §§ i dessa
föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt
inte föreligger.
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Avgifter
15 §

Miljö- och bygglovsnämnden far ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller
dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt
den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 april 2010. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas
på ärenden som har inletts dessförinnan.

Information

För ytvattentäkterna Finnsjön, Rådasjön, Sandsjön samt för grundvattentäkterna i Rävlanda
och Hällingsjö gäller antagna skyddsföreskrifter

Mer information om föreskrifterna finns hos kommunens miljö- och hälsoskyddskontor,
Telefon 031-724 62 65, e-post: miliohalso(g),harrvda.se

Kartbilaga 1.

Områden där det krävs tillstånd för att inrätta avloppsanläggning för bad-,
disk- och tvättavloppsvatten.

Kartbilaga 2.

Tätortskarta, där eldningsförbud råder 1 april - 30 september.
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Kartbilaga 1.

Områden där det krävs tillstånd för att inrätta avloppsanläggning för
bad-, disk och tvättavloppsvatten.

"^rtbilaga 1

Tillständsplikt BDT-avlopp § 2

Lokala föreskrifter for att skydda
människors halsa och miljon

Beslut i kommunfullmäktige 2010-03-22

1. Lahall
2. Lahall
3. Kullbäckstorp
4. Hyltan
5. Benareby
6. Benareby
7. Benareby

p Ri-ilåc
O. cjOlao

9.
Abborrtjärnsvägen-
Benareby

10. Bortre Skogen

11. Kullbäckstorp

12.Kobacka
13. Långenäs
16. Landvetters-
Kärret
17. Bårekulla
18. Tahult

14. Bårhult
15. Bårhult
19. Tahult Uppegårdsvägen
20. Tahult Pinntorp
21. Östra Önneröd
22.Skällared
23, Västra Snåkered-Liseberg
24. Snåkered-Kopparbo, söder om
järnvägen
25. Ramberget

26. Landvetter-furuvägen med
nmnpid
\J 1 t M 1Cj I i
27. Landvetters-Backa,
Tomtevägen, Vibergsvägen
28. Östra Landvetters-Backa
29. Landvetter Skogen
30. Landvetters-Backa, söder om
Björröd
31. Skällsjöås

32. Landvetters-Buarås

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.

43.

44.
45.
46.

47

48

Landvetters-Buarås
Vrestaby
Snugga

Stjärnas
Bertshul
Norra Skårtorp
Södra Skårtorp-Margretedal
Assmundtorp

Buråse nvägen

Härryda Knaltenvägen

Härryda Stationsväg

Dansered
A
Aleslätten

Åbydalen

. Buatjärnsvägen

49. Björkesdal
50. Prästmossen
51. Vägskillnaden

52. Risbacka
53. Sandsbacka
54. Egypten
55. Dykärr
56. Västra Stora Bugärde

57. Östra Stora Bugärde

58. Kåhult

59. Hällingsjö

Basåsvägen
60. Hällingsjö
61. Barkkulla

62. Flahall

63. Värred
64. Västra Limmerhult

65. Östra Limmerhult

66. Klåddegärde

67. Hindås Bocköhalvön
68. Hindås Haråsvägen
ca HinrlåQ
O3. nillUdo

Rävlandavägen
70. Ingelse

Grönsångarevägen
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Kartbilaga 2 - förbjuden eldning inom tätortsområde 1 april - 30 september

1. Mölnlycke
2. Nya Långenäs, Benareby
3. Landvetter, Björröd
4. Tahult
5. Eskilsby, Snugga
6. Härryda
7. Rya
8. Stora Bugärde
9. Hindås
10. Rävlanda
11. Hällingsjö
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Ändring av aktieägaravtal mellan aktieägarna i 
Förbo Aktiebolag

17
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Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-02-04 2019KS98  107

Ändring av aktieägaravtal mellan aktieägarna i Förbo AB

Sammanfattning
Förbo AB ägs av kommunerna Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. 
Kommunstyrelsens presidium i de fyra kommunerna utgör ägarråd för bolaget. Ägarrådet 
har dock inte något formaliserat uppdrag och inte heller några formaliserade 
arbetsformer.  

Vid revision av bolaget har det framkommit det finns utvecklingsbehov avseende 
ägardialogen. Bolagsstyrelsen har i samband med revisionen framfört att det finns vissa 
utmaningar med olika styrsignaler från ägarkommunerna och att detta till viss del 
betraktas som en risk för bolaget. Styrelsen har vidare framfört att en formalisering av 
ägarrådet behövs för att skapa en mer sammanhållen form för stöd, styrning och 
uppföljning från ägarkommunerna. 

I detta sammanhang kan det även konstateras att ägarrådet är formaliserat i Gryaab AB 
och Renova AB genom i aktieägaravtalen mellan bolagens ägare.

Mot ovanstående bakgrund föreslås att aktieägaravtalet mellan aktieägarna i Förbo 
Aktiebolag ändras på så sätt att ägarrådets roll, sammanträdesformer och ansvarsområden 
formaliseras.

Föreslagna ändringar innebär huvudsakligen att det införs två nya punkter i 
aktieägaravtalet. Punkt 5 avser ägarrådet och punkt 6 avser arvodes- och valberedning. 
Ett införande av de nya punkterna medför att numreringen och vissa hänvisningar i 
aktieägaravtalet ändras. 

Beslutsunderlaget gällande ändring av aktieägaravtal är sänt till övriga aktieägare i Förbo 
Aktiebolag för behandling. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner ändring av aktieägaravtalet mellan aktieägarna i Förbo 
Aktiebolag enligt föreliggande förslag.

Per Vorberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Page 310 of 345



Bilagor
1. Gällande aktieägaravtal mellan aktieägarna i Förbo Aktiebolag

2. Förslag på nytt aktieägaravtal mellan aktieägarna i Förbo Aktiebolag

3. Bolagsordning
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Detta aktieägaravtal har träffats mellan 
 
A) Härryda kommun, 
 
B) Mölndals stad, 
 
C) Lerums kommun, och 
 
D) Kungälvs kommun,  
 
rörande deras respektive ägande i Förbo Aktiebolag, org nr 556109-8350, 
Råda torg 4, Box 161, 435 24 Mölnlycke (”Bolaget”). 
 
Härryda, Mölndals, Lerums och Kungälvs kommuner benämns nedan var för 
sig ”Part” alternativt ”Kommunen” och gemensamt ”Parterna” alternativt 
”Kommunerna”. 
 

1 Bakgrund  
 Bolaget har som huvudsakligt ändamål att främja bostads-

försörjningen inom Kommunerna. Parternas ägande i Bolaget regle-
ras för närvarande av ett aktieägaravtal som trädde i kraft 2013. Part-
erna har nu enats om att ersätta ifrågavarande aktieägaravtal med fö-
revarande aktieägaravtal.  

 

2 Vissa bestämmelser rörande Bolaget 
2.1 Parternas gemensamma avsikt är att Bolagets verksamhet ska bedri-

vas långsiktigt.  
 
 Parterna är ense om att avtal och transaktioner mellan Bolaget och 

var och en av Parterna ska ske på villkor som motsvarar dem som 
avtalas mellan sinsemellan oberoende avtalsparter.  

 
2.2 Parterna är överens om att nyproduktion av hyreshus ska ske på af-

färsmässiga villkor med en ambition att få en lämplig fördelning av 
nyproducerade hyreshus mellan kommunerna.  

 
 
2.3 Enligt Bolagets bolagsordning är ändamålet med Bolagets verksam-

het att i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip främja Härryda, Mölndals, Lerums och Kung-
älvs kommuners behov av bostadsförsörjning, kompletterande 
kommersiella lokaler och annan service samt lokaler för den kom-
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munala verksamheten genom att äga och/eller förvalta fastigheter. 
Parterna är överens om att Bolaget endast i undantagsfall ska främja 
Kommunernas behov av kompletterande kommersiella lokaler. 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

 
 Bolagets verksamhet och ändamål m.m. beskrivs närmare i utfärdat 

ägardirektiv. 
 
2.4 Parterna ska lojalt verka för infriandet av Bolagets ändamål och för-

binder sig särskilt att deltaga på bolagsstämma och utöva rösträtt för 
av respektive Part vid varje tidpunkt innehavda aktier i Bolaget och 
att därvid rösta i enlighet med bestämmelserna i detta avtal. Parterna 
förbinder sig vidare att tillse att de av respektive kommunfullmäk-
tige utsedda styrelseledamöterna och suppleanterna efterlever detta 
avtal och utfärdat ägardirektiv vid utförandet av sina uppdrag. 

 
 
3 Aktiekapital och fördelning av aktier 
 Bolagets aktiekapital är 19.133.000 kronor och aktierna innehas av 

Parterna enligt följande: 
 
 

Aktieägare Antal 
aktier 

Andel kapital och 
röster 

Härryda kommun 80.470 42 % 

Mölndals kommun 52.800 27,6 % 

Lerums kommun 40.900 21,4 % 

Kungälvs kommun 17.160 9 % 

Summa 191.330 100 % 

 

4 Bolagsordning 
 Bolagets bolagsordning uppdaterades i samband med årsstämman 

2016 och har vid ingåendet av detta avtal lydelse som  framgår av 
Bilaga A. Bolagsordningen får inte ändras utan att Kommunernas 
kommunfullmäktige godkänt ändringen. Beslut om ändring av bo-
lagsordningen ska fattas av bolagsstämman enhälligt. 
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5 Ägarråd 
 Envar av Ägarkommunerna ska utse två personer som representerar 

respektive kommuns kommunstyrelse att ingå i ett ägarråd. Ägarrå-
det ska vara ett forum för samråd mellan ägarna till Bolaget. Ägar-
rådet ska sammanträda minst en gång per år. Därutöver ska ytterli-
gare sammanträden hållas när någon av Ägarkommunerna begär det. 
Härryda kommun är ordförande och ska ansvara för att kallelse 
skickas till Ägarkommunerna. Ägarrådet ska endast vara ägarnas fo-
rum. Förekomsten av ett ägarråd ska inte påverka den rollfördelning 
som finns mellan Bolagets ägare och styrelsen. Ägarrådet har inte 
någon beslutanderätt. Ägarrådet är inte heller företrädare för Ägar-
kommunerna i förhållande till bolaget eller tredje man. 

 

6 Arvodes- och valberedning 
 Ägarrådet ska lägga fram kommunfullmäktiges beslut avseende sty-

relseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer. 
  
 Ägarrådet ska även lägga fram förslag till inträdesordning för sup-

pleanter samt förslag till arvoden för styrelsen och lekmanna-
revisorer.  

 
 
7 Styrelse, revisor m m 
7.1 Bolagets styrelse ska bestå av sju ordinarie ledamöter och lika 

många suppleanter. Kommunfullmäktige för de två Kommuner som 
har de största ägarandelarna i Bolaget har rätt att utse vardera två or-
dinarie ledamöter och två suppleanter. Kommunfullmäktige för den 
Kommun som har den tredje största ägarandelen har rätt att utse två 
ordinarie ledamöter och en suppleant. Kommunfullmäktige för den 
Kommun som har den minsta ägarandelen har rätt utse en ordinarie 
ledamot och två suppleanter. Styrelseledamöterna och suppleanterna 
utses årligen av Kommunernas respektive kommunfullmäktige för 
tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits. 

 
7.2 Den kommun som har den största ägarandelen i Bolaget, äger rätt att 

utse en av kommunens ledamöter till styrelsens ordförande. Den 
kommun som har den näst största ägarandelen i Bolaget, äger rätt att 
utse en av kommunens ledamöter till styrelsens vice ordförande.  

 
7.3 Kommun äger påfordra att av Kommunen utsedd styrelseledamot 

eller styrelsesuppleant entledigas och ersättes med annan av kom-
munfullmäktige utsedd person.  
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7.4 Styrelsesammanträde ska hållas minst fyra gånger per verksamhetsår 
på kallelse av ordföranden eller av honom/henne utsedd person. 

 
7.5 Styrelsen ska utse verkställande direktör i Bolaget och besluta om 

villkoren för anställningsförhållandet.  
 
7.6 För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna 

samt styrelsens förvaltning utses på årsstämma en revisor med en 
suppleant. Både revisorn och revisorssuppleanten ska vara auktorise-
rade. 

 
 Envar av kommunfullmäktige i respektive Kommun äger vidare rätt 

att utse en lekmannarevisor i Bolaget i enlighet med villkoren i bo-
lagsordningen. 

 
7.7 Det åligger styrelsen i Bolaget att årligen antaga arbetsordning för 

styrelsen jämte instruktion för den verkställande direktören samt in-
struktion för ekonomisk och annan rapportering.  

 
 
8 Beslutsförhet i styrelsen m m 
8.1 Styrelsen i Bolaget är beslutsför endast om över hälften av dess le-

damöter är närvarande. Vid förfall för Parts ordinarie representant i 
styrelsen ska styrelsesuppleant inträda. Arbetsordningen för styrel-
sen ska innehålla föreskrifter om när styrelsesuppleanterna ska in-
träda i de ordinarie ledamöternas ställe och i vilken ordning de ska 
inträda. 

 
8.2 Styrelsen fattar sina beslut med enkel majoritet om inte annat anges i 

punkt 9 nedan. Vid lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst. 
 
 

9 Särskild majoritet vid vissa beslut 
9.1 För giltigt beslut i nedan angivna frågor på bolagsstämma, och i fö-

rekommande fall i styrelsen, erfordras två tredjedels majoritet. 
 

1.  Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivande av konvertibla 
skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning 
eller vinstandelsbevis. 
2.   Förvärv av fastighet eller aktier eller andelar i fastighetsförval-
tande bolag samt finansiering av sådana förvärv. 
3. Försäljning av fastighet eller aktier eller andelar i fastighetsförval-
tande bolag.  
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9.2 Om erforderlig majoritet inte kan uppnås enligt ovan ska frågan av-
föras från dagordningen utan att något beslut tas i frågan. 

 
9.3 Styrelsen ska tillse att kommunfullmäktige i Kommunerna får möj-

lighet att ta ställning innan Bolaget fattar beslut i en fråga som är av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt, såsom 
– ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivande av konvertibla 

skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till ny-
teckning eller vinstandelsbevis, 

– fusion, 
– förvärv eller försäljning av aktier eller andelar i bolag, dock 

med undantag för förvärv eller försäljning av aktier eller ande-
lar i fastighetsförvaltande bolag som faller inom Bolagets lö-
pande verksamhet och är att jämställa med förvärv eller försälj-
ning av fastighet, 

– övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. 

 

10 Finansiering 
10.1 Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess aktiekapital samt i 

övrigt genom internt genererade medel och/eller upplåning. 
 
10.2 I den mån Bolaget behöver tillskott av rörelsekapital ska ägarna 

uppta förhandlingar. 
 

11 Vinstutdelning 
 I Bolaget redovisad vinst ska, i den mån den inte behövs för Bola-

gets konsolidering, utdelas till aktieägarna med beaktande av gäl-
lande lagstiftning.  

 

12 Utträde ur Bolaget 
12.1 För det fall Part under detta avtals giltighetstid önskar avveckla sitt 

ägande i Bolaget är avsikten att Parten ifråga ska beredas möjlighet 
att förvärva de av Bolaget ägda fastigheterna inom Partens kommun 
samt utträda som aktieägare. 

 
12.2 Önskar Part avveckla sitt ägande i Bolaget på sätt ovan angivits i 

punkt 12.1 åligger det Parten att skriftligen anmäla detta till övriga 
Parter.  

 
12.3 Omedelbart efter det att Part anmält att Part önskar avveckla sitt 

ägande i Bolaget ska Bolagets fastigheter och aktierna i Bolaget vär-
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deras. Värdering ska ske till marknadsvärde. För det fall den Part 
som önskar avveckla sitt ägande i Bolaget och övriga Parter inte kan 
enas beträffande marknadsvärdet på Bolagets fastigheter och mark-
nadsvärdet på aktierna i Bolaget inom två (2) månader efter det att 
Part anmält att Part önskar avveckla sitt ägande i Bolaget ska värde-
ring av Bolagets fastigheter och Bolagets aktier ske av två obero-
ende värderingsinstitut. Den Part som önskar avveckla sitt ägande i 
Bolaget äger rätt att utse ett värderingsinstitut och övriga Parter ett. 
För det fall övriga Parter inte kan enas om vilket värderingsinstitut 
som ska utses ska detta utses av Stockholms Handelskammare. För 
det fall de två värderingsinstituten inte kommer fram till samma 
värde på Bolagets fastigheter respektive Bolagets aktier ska värdet 
på fastigheterna/aktierna fastställas till genomsnittet av institutens 
värderingar. Kostnaderna för värderingsinstituten ska bäras av den 
Part/de Parter som utsett respektive värderingsinstitut.  

 
12.4 De värden som fastställs, på sätt ovan angivits i punkt 12.3,ska vara 

slutligt bindande för det fall Part/Parter inte påkallar skiljeförfarande 
senast en (1) månad efter det att värderingsinstituten framlagt sina 
värderingar. 

 
12.5 Så snart värdena på Bolagets fastigheter respektive aktierna i Bola-

get fastställts ska den Part som önskar avveckla sitt ägande i Bolaget 
äga rätt att förvärva de av Bolaget ägda fastigheterna som är belägna 
inom Partens kommun för fastställt marknadsvärde. Förvärvet ska 
verkställas inom två (2) månader efter det att värdena på Bolagets 
fastigheter respektive aktier fastställts. Köpeskillingen ska erläggas 
kontant.   

 
12.6 Den Part som önskar avveckla sitt ägande i Bolaget och som ett led i 

avvecklingen förvärvar de av Bolaget ägda fastigheterna inom Par-
tens kommun ska också utträda som aktieägare i Bolaget. Part ska 
utträda som aktieägare genom att aktiekapitalet i Bolaget minskas 
och indragning/inlösen sker av de aktier som tillhör Parten ifråga 
med kontant återbetalning till Parten. 

 
12.7 Enligt aktiebolagslagen får minskning av aktiekapitalet för återbe-

talning till aktieägare inte verkställas utan tillstånd för det fall inte 
bolaget ifråga samtidigt vidtar åtgärder som medför att varken bola-
gets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskas. Med hän-
syn härtill avser övriga Parter att, samtidigt med att beslut om 
minskning av aktiekapitalet för återbetalning till Part fattas, också 
fatta beslut om fondemission med belopp som lägst motsvarar det 
belopp med vilket aktiekapitalet minskat. 
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12.8 För det fall Part önskar avveckla sitt ägande i Bolaget enligt vad som 

ovan angivits i denna punkt är det resultat som Parterna vill uppnå 
att Part som önskar avveckla sitt ägande också får förvärva de fas-
tigheter som är belägna inom Partens kommun och att Parten utträ-
der som aktieägare. Parterna är medvetna om att det kan finnas olika 
lösningar för att nå avsett resultat. Parterna förbinder sig med hänsyn 
härtill att även pröva andra möjliga lösningar än den som ovan be-
skrivits för att uppnå det avsedda resultatet på ett för alla Parter och 
för Bolaget bästa sätt.  
 

13 Överlåtelse och förköp av aktier m m  
 
13.1  Bolagets bolagsordning innehåller en hembudsklausul. Till komplet-

tering härav förbinder sig parterna att iakttaga vad nedan anges. 
 
13.2 Aktie får inte övergå till någon utan att dessförinnan ha erbjudits 

övriga Parter till förköp. Skyldighet att anmäla aktier till förköp upp-
fylls genom anmälan till Bolagets styrelse på motsvarande sätt som 
anges i bolagsordningens hembudsklausul. 

 
13.3 Skulle Part i strid med åtagandet enligt 13.2 ovan ha överfört ägan-

derätten till aktier i Bolaget till annan åligger hembudsskyldighet 
förvärvaren enligt bolagsordningens hembudsklausul. Har erbju-
dande om förköp av aktier skett enligt vad som anges i 13.2 och har 
de övriga Parterna avstått från att utnyttja sin förköpsrätt åligger det 
inte förvärvaren att dessutom iakttaga hembudsskyldighet enligt bo-
lagsordningens hembudsklausul – dock med undantag för vad som 
anges nedan i punkt 13.9.  

 
13.4 Anmäler sig flera förköpsberättigade, ska de till förköp anmälda 

aktierna så långt möjligt fördelas mellan dem i proportion till det an-
tal aktier envar äger. Överskjutande aktie eller aktier ska fördelas 
genom lottning verkställd av notarius publicus. 

 
13.5 Lösenbeloppet ska motsvara aktierna verkliga värde. Kan överens-

kommelse inte träffas om lösenbeloppet får den/de som framställt 
lösenanspråk väcka talan senast två (2) månader efter den dag då lö-
senanspråket framställdes hos Bolaget. Sådan tvist ska avgöras ge-
nom skiljedom på sätt anges i punkt 15 nedan. 

 
13.6 Förköpsrätt får inte göras gällande till endast viss del av de aktier 

som anmäles till förköp.  
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13.7 Genom förköp förvärvade aktier ska betalas kontant inom en (1) 

månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt mot över-
lämnande av aktiebrev samt samtliga andra rättigheter som följer 
med innehav av aktie i Bolaget. 

 
13.8 Avstår Part från att utöva förköpsrätten, utövas inte förköpsrätten 

avseende samtliga aktier eller framställs inte förköpsanspråk inom 
förköpsfristen, äger den som anmält aktierna till förköp fritt överlåta  
dessa inom sex (6) månader från dagen för anmälan om förköp al-
ternativt tre (3) månader från dagen för lösenbeloppets fastställande, 
vilket som senast inträffar. Överlåtelse av aktier får dock inte ske till 
lägre pris eller på andra villkor än de som begärts och fastställts i 
samband med förköpet.  

 
13.9 Part, som överlåter eller på annat sätt överför sina aktier till tredje 

man i enlighet med punkt 13.8, ska, om övriga Parter så önskar, 
tillse att den som förvärvar aktierna i omedelbar anslutning till för-
värvet ansluter sig skriftligen till detta avtal. Om förvärvaren inte 
senast en vecka från det att förvärvet genomförts anslutit sig till 
detta avtal äger kvarvarande Parter rätt att påkalla att de överlåtna 
aktierna blir föremål för hembud enligt bolagsordningens bestäm-
melser. 

 
13.10 Vad ovan stadgas om aktier ska även gälla konvertibla skuldebrev, 

skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, teckningsrätter, 
delbevis, interimsbevis samt andra bevis eller instrument om rätt till 
ägande eller annan rätt i Bolaget som Part kan komma att äga. 

 
 
14 Avtalstid  
 Detta avtal träder i kraft från och med den dag samtliga Parter har 

undertecknat avtalet och gäller under en tid av fem år. Om inte avta-
let sagts upp till upphörande av Part senast tolv månader före avtals-
tidens utgång, förlängs avtalstiden automatiskt därefter med två år i 
taget med oförändrad uppsägningstid. Uppsägning ska vara skriftlig 
och tillställas övriga Parter.  

 
 
15 Ändringar och tillägg  
 Ändringar i och tillägg till detta avtal förutsätter för sin giltighet att 

skriftlig överenskommelse träffas mellan Parterna, som godkänns av 
respektive ägarkommuns kommunfullmäktige.  
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16 Avtalets giltighet 

Detta avtal förutsätter för sin giltighet beslut om godkännande av 
kommunfullmäktige i Härryda, Mölndals, Lerums och Kungälvs 
kommuner.  
 

17 Tvist 
17.1 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras 

genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handels-
kammares Skiljedomsinstitut (SCC).  
 

17.2 Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC 
med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och 
övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tilläm-
pas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden 
ska bestå av en eller tre skiljemän.  

  
  

_______________________ 
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Detta avtal har upprättats i fyra exemplar, varav Parterna tagit var sitt. 
 
Ort: _________________   Ort: _________________ 
 
 
Datum: ______________   Datum: ______________ 
 
HÄRRYDA KOMMUN   MÖLNDALS STAD 
 
 
_______________________  _______________________ 
 
 
_______________________  _______________________ 
    
 
 
Ort: _________________   Ort: _________________ 
 
 
Datum: ______________   Datum: ______________ 
 
 
LERUMS KOMMUN   KUNGÄLVS KOMMUN 
 
 
_______________________  _______________________ 
 
 
_______________________  _______________________ 
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Bolagsordning 
 
§ 1 

Bolagets firma är Förbo Aktiebolag.  

 

§ 2 

Styrelsen har sitt säte i Härryda kommun. 

 

§ 3 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Härryda, Mölndals, Lerums 

och Kungälvs kommuner eller i anslutning till nämnda kommuners verksamheter 

förvärva, bebygga, äga, förvalta och avyttra fastigheter med bostäder, 

verksamhetslokaler och därtill hörande kollektiva anläggningar.   

 

§ 4 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte och med 

iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja Härryda, Mölndals, 

Lerums och Kungälvs kommuners behov av bostadsförsörjning, kompletterande 

kommersiella lokaler och annan service samt lokaler för den kommunala 

verksamheten genom att äga och/eller förvalta fastigheter. 

 

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och med möjlighet till 

boendeinflytande för hyresgästerna, förenat med ett etiskt, miljömässigt och 

socialt ansvarstagande. 

 

Skulle bolaget upplösas, ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna och för 

ägarkommunerna användas till främjande av kommunala angelägenheter i 

respektive kommun. 

 

§ 5 

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 19 000 000 kronor och högst 76 000 000 

kronor. 

 

§ 6 

Antalet aktier ska vara lägst 190 000 och högst 760 000. 

 

§ 7 

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva ledamöter jämte lika antal 

styrelsesuppleanter. Ledamöter och suppleanter utses årligen av 

kommunfullmäktige i Härryda, Mölndals, Lerums och Kungälvs kommuner, 

förutsatt att dessa är aktieägare, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. 

Bolagsstämman utser bland ledamöterna styrelsens ordförande och vice 

ordförande.  

 

16
80

49
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§ 8 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och 

den verkställande direktörens förvaltning ska finnas en revisor med en 

revisorssuppleant, vilka båda ska vara auktoriserade. Dessa utses årligen på 

årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.  

 

Envar av kommunfullmäktige i Härryda kommun, Mölndals kommun, Lerums 

kommun och Kungälvs kommun äger rätt att årligen utse en lekmannarevisor i 

bolaget. Lekmannarevisor ska granska om bolaget sköts på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är 

tillräcklig.  

 

§ 9 

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före 

stämman genom brev med posten till aktieägarna. 

 

Även övriga meddelanden till aktieägarna, ska ske genom brevförsändelse. 

 

§ 10 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

 

1. Val av ordförande vid stämman; 

2. Val av sekreterare vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordning; 

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanna-

revisorernas granskningsrapporter;  

8. Beslut  

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,  

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande 

direktören; 

9. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden; 

10. Anmälan av kommunfullmäktiges i Härryda, Mölndals, Lerums och 

Kungälvs kommuners beslut rörande val av styrelseledamöter med 

suppleanter samt lekmannarevisorer; 

11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen; 

12. Val av revisor och revisorssuppleant; 

13. Val av arvodes- och valberedning, samt utse sammankallande 

14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551) eller bolagsordningen. 
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§ 11 

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

 

§ 12 

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien 

genast hembjudas övriga aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos 

bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått 

genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.  

 

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen eller verkställande 

direktören genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, med 

anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen 

framställa lösningsanspråk hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan 

hos styrelsen om aktiens övergång.  

 

Lösen får inte göras gällande till endast viss del av de aktier som hembjudits. 

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan 

bestämmas genom lottning av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera 

aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas bland dem som 

framställt lösningsanspråk i proportion till deras tidigare aktieinnehav.   

 

Lösenbeloppet ska motsvara aktiens verkliga värde. Kan överenskommelse inte 

träffas om lösenbeloppet får den/de som framställt lösenanspråk väcka talan 

senast två månader efter den dag lösenanspråket framställdes hos Bolaget. Sådan 

tvist ska avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms 

Handelskammares Skiljedomsinstitut. Institutets Regler för Förenklat 

Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av målets 

svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att 

Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på 

förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om Skiljenämnden 

ska bestå av en eller tre skiljemän. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad 

från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk 

eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid efter det att lösenpriset å dylik aktie i 

behörig ordning fastställts, ska den, som gjort hembudet, registreras i aktieboken 

som ägare till aktien.  

 

§ 13 

Ägarkommunernas fullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning innan sådana 

beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt fattas. 
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§ 14 

Ägarkommunernas kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar 

och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta 

gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 

sekretess.  

 

§ 15 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av ägarkommunernas 

kommunfullmäktige.  

 

 

_________________ 
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Anmälan av regionala uppdrag - Per Vorberg, Patrik Linde 
och Maria Kornevik Jakobsson 

Enligt kommunalrådsreglementet ska följande gälla för heltidsengagerat 
kommunalråd som erbjuds regionala, landstingskommunala eller andra 
uppdrag som ersätts med årsarvode, fast arvode och/eller 
sammanträdesersättning:

Uppdraget ska anmälas till kommunstyrelsen, som därefter avgör:
 om uppdraget anses förenligt med uppdraget som kommunalråd, 
 om uppdraget ska anses ingå i kommunalrådsuppdraget,
 om och hur det kommunala årsarvodet ska påverkas av med uppdraget 

förenade arvoden och liknande. Årsarvode eller fast arvode ska normalt 
avräknas mot det kommunala årsarvodet. Sammanträdesersättningar får 
normalt bibehållas.

Enligt Härryda kommuns arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda 
punkt 2.6, utbetalas inte sammanträdesarvode till kommunalråd.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan samt beslutar att

 uppdragen är förenliga med uppdragen som kommunalråd,
 de regionala uppdragen ingår i kommunalrådsuppdraget,
 de kommunala årsarvodena inte påverkas. 

Ärende 

Per Vorberg anmäler följande uppdrag.

Inga fasta arvoden utgår:
- Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs fullmäktige, ledamot

Kf 2018-10-22 § 171
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- Göteborgsregionens förbundsfullmäktige (GR), ledamot
Kf 2018-10-22 § 170

- Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ledamot

- Regionfullmäktige Västra Götalandsregionen, ledamot

- Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård, ledamot

  Inga fasta arvoden eller sammanträdesarvoden utgår:

- Airport Region Conferens (ARC), ledamot
Ks 2019-01-10 § 20. 

- Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning, ledamot
Ks 2019-01-10 § 16. 

- Föreningen för Europakorridoren, ledamot
Ks 2019-01-10 § 19. 

- Styrelsen för Landvetter Södra Utveckling AB, ordförande
Kf 2018-11-19 § 188

- Ombud i Renova AB, ordinarie
Kf 2018-11-19 § 188

- Representant vid ägarråd och bolagsstämma i INERA AB, ordinarie
Kf 2018-11-19 § 188

- Ombud i Kommunforskning i Västsverige KFI, ordinarie
Ks 2019-01-10 § 12

- Ombud i Kommuninvest ekonomisk förening, ordinarie
Ks 2019-01-10 § 13

- Representant i Renova AB:s ägarråd
Ks 2019-01-10 § 14

- Representant i Gryaabs ägarråd
Ks 2019-01-10 § 15
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Patrik Linde anmäler följande uppdrag:

Inga fasta arvoden utgår:
- Göteborgsregionens förbundsfullmäktige (GR), ledamot

Kf 2018-10-22 § 170

- Styrgruppen Social välfärd (GR), vice ordförande 

- Västra Hälso- och Sjukvårdsnämnden, ersättare

- Göteborgsregionens förbundsstyrelse, adjungerad

  Inga fasta arvoden eller sammanträdesarvoden utgår:
- Föreningen för Europakorridoren, ersättare

Ks 2019-01-10 § 19

- Styrelsen för Landvetter Södra Utveckling AB, vice ordförande
Kf 2018-11-19 § 188

- Representant vid ägarråd och bolagsstämma i INERA AB, ersättare
Kf 2018-11-19 § 188

- Representant i Renova AB:s ägarråd
Ks 2019-01-10 § 14

- Representant i Gryaabs ägarråd
Ks 2019-01-10 § 15

Maria Kornevik Jakobsson anmäler följande uppdrag:

Inga fasta arvoden utgår:
- Göteborgsregionens förbundsfullmäktige (GR), ersättare

Kf 2018-10-22 § 170

- Utbildningsgruppen (GR), ledamot

- Patientnämnden i Göteborg, ledamot

  Inga fasta arvoden eller sammanträdesarvoden utgår:
- Ombud i bolagsstämma för Landvetter Södra Utveckling AB, ordinarie 

Kf 2018-11-19 § 188

- Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst, ordinarie
Kf 2019-02-28 § XX
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Sektorn för samhällsbyggnad 
Maria Lejdebro 
Planarkitekt 
031-724 62 31 
maria.lejdebro@harryda.se 

 

 

Göteborgs Stad 
Stadsbyggnadskontoret 
 
0609/16 

   

Datum     

2019-02-22     

 

 
  

  

Härryda kommun 435 80 Mölnlycke ● Besöksadress: Råda torg 1 ● 031-724 61 00 
kommun@harryda.se ● www.harryda.se 
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Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för centrala 
Göteborg 

Härryda kommun har mottagit samrådsremiss för översiktsplan för 
Göteborg, fördjupad för centrala Göteborg. 

Härryda kommun ser positivt på en utveckling av centrala Göteborg då det 
bidrar till en attraktiv regionkärna. När den regionala kärnan stärks, anser 
Härryda kommun också, att en spårbunden pendeltågstrafik till Landvetter 
flygplats behöver lyftas fram som en viktig förutsättning för besöksnäring, 
näringsliv och en hållbar trafikförsörjning. 

 

 

 

 

 

 

Håkan Jacobsson  Peter Wallentin  

Samhällsbyggnadschef  Verksamhetschef, plan och bygg

  

 



 
 

 
UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
 

Cirkulärnr: 19:6 

Diarienr: 19/00307 

Handläggare: Mona Fridell m.fl. 

Ämnesord: Ekonomi 

Avdelning: Ekonomi & styrning 

Sektion/Enhet: Ekonomisk analys 

Extern medverkan: Extern medverkan 

Datum: 2019-02-15 

Mottagare: Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 

Rubrik: Budgetförutsättningar för åren 2019–2022  

Ersätter: Ers. nummer 

Bilagor: ”Prognosunderlag K-2019–2026-19006”, finns på vår 
webbplats via följande länk: 
http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx 

Sammanfattning 
I detta cirkulär presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, sammanvägt prisindex för 
kommunal verksamhet, samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag. 

Jämfört med den prognos vi presenterade i december 2018 (cirkulär 18:64) är utveck-
lingen något nedreviderad åren 2019–2021, främst till följd av en nedjustering av tim-
lönen 2019 och långsammare ökning av pensionsinkomster. 
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CIRKULÄR 19:6 

Ekonomi & styrning 
Mona Fridell m.fl. 
EJ 
 

Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Budgetförutsättningar för åren 2019–2022 
I detta cirkulär presenterar vi: 

• Ny skatteunderlagsprognos 
• Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
• Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag 

Jämfört med den prognos vi presenterade i december 2018 (cirkulär 18:64) är utveckl-
ingen något nedreviderad åren 2019–2021, främst till följd av en nedjustering av tim-
lönen 2019 och långsammare ökning av pensionsinkomster. 

Stark arbetsmarknad består men BNP-tillväxten blir svag 2019 
Framtidstron bland såväl hushåll som företag i Sverige har försvagats markant på 
sistone, vilket åtminstone i det korta perspektivet ger stöd åt bedömningen om en fort-
satt konjunkturavmattning. Ytterligare svaghetstecken för global tillverkningsindustri 
och handel rimmar sammantaget väl med vår relativt pessimistiska syn på utsikterna 
för exportmarknaden. I hög grad liknar vår nuvarande bedömning den makroprognos 
vi presenterade i Ekonomirapporten, december 2018. 

Vår prognos är att BNP-tillväxten i Sverige kommer att dämpas rejält i år. Siffran för 
helåret 2019 hamnar med denna uppdatering nära 1 procent. Detta utgör en stor kon-
trast mot de föregående fem åren, när den årliga BNP-tillväxten i genomsnitt har varit 
2,8 procent. Vi bedömer att de senaste årens höga sysselsättningstillväxt inte är möjlig 
att upprätthålla, dels eftersom återstående tillgängligt arbetsutbud i ringa grad bedöms 
matcha den efterfrågade arbetskraften, dels som en följd av en långsammare ökning av 
befolkningen i arbetsföra åldrar – i hög grad har de senaste årens sysselsättningsupp-
gång gynnats av en växande befolkning. Därtill väntar vi oss svagare tillväxt såväl för 
inhemsk efterfrågan som för exporten. En huvudförklaring för den svagare inhemska 
tillväxten är det fall i bostadsbyggandet som vi räknar med. Bidraget från bostadsinve-
steringarna till BNP-tillväxten blir 2019 negativt – en tydlig kontrast till de föregående 
fem åren när byggboomen gett extra skjuts till BNP-tillväxten (med omkring 0,5 pro-
centenheter årligen). 
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Resursutnyttjandet i Sverige är ännu högt: arbetslösheten är låg och industrins kapaci-
tetsutnyttjande högt. Styrkan i svensk ekonomi kommer därför att bestå en tid, speci-
ellt på arbetsmarknaden. Trots en längre perioden av stark konjunktur, där 2018 ut-
gjorde toppen på högkonjunkturen, är både konsumentprisinflationen och löneök-
ningstakten ännu relativt låga. Vi räknar dock med att löneökningstakten kommer att 
fortsätta stiga kommande år. På basis av vår prognos om att Riksbankens inflations-
mål om två procent kommer att nås de närmsta åren, räknar vi med att Riksbanken 
fortsätter att höja reporäntan. Högre räntor trycker därmed upp KPI-inflationen kom-
mande år. 

Vi antar i likhet med vår föregående prognos att det dröjer till 2020 innan arbetsmark-
naden visar mer tydliga tecken på avkylning, att antalet arbetade timmar minskar och 
arbetslösheten stiger. På längre sikt, för kalkylåren 2021–2022, baseras den samhällse-
konomiska analysen på en framskrivning som hängs upp på arbetsmarknaden och de-
mografin. Detta kan beskrivas som att det varken råder hög- eller lågkonjunktur och 
vår analys utgår från arbetsmarknaden. 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 
Procentuell förändring om inte annat anges 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
BNP* 2,4 2,3 1,1 1,3 1,6 1,6 
Sysselsättning, timmar* 2,1 1,9 0,5 –0,5 0,4 0,4 
Relativ arbetslöshet, procent 6,7 6,3 6,4 6,6 6,8 6,8 
Timlön, Nationalräkenskaperna 2,5 2,7 3,1 3,3 3,4 3,5 
Timlön, Konjunkturlönestatistiken 2,3 2,5 2,9 3,3 3,4 3,5 
Inflation, KPIF 2,0 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 
Inflation, KPI 1,8 2,0 2,5 2,7 2,6 2,6 
Realt skatteunderlag 1,1 1,6 0,9 0,0 0,8 1,1 
Befolkning, 15–74 år 1,1 0,8 0,5 0,4 0,4 0,5 

*Kalenderkorrigerad utveckling. 

Konjunkturförsvagning dämpar skatteunderlagstillväxten 
Prognosen pekar på att den inbromsning av skatteunderlagstillväxten som började 
2017 och fortsatte 2018 kommer att hålla i sig även i år (diagram 1). Det förklaras 
framförallt av att sysselsättningen ökar allt långsammare. Men delvis beror det också 
på att grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjs, vilket betyder att skatteun-
derlagets faktiska ökningstakt är 0,7 procentenheter lägre än den underliggande. Detta 
kompenseras landstingen för genom höjningar av anslaget Kommunalekonomisk ut-
jämning med belopp som motsvarar avdragshöjningens beräknade effekt på skattein-
täkterna. 

Nästa år räknar vi med att konjunkturavmattningen leder till att antalet arbetade tim-
mar minskar, vilket endast till en mindre del motverkas av att lönehöjningarna väntas 
bli större. Följden blir att skatteunderlaget både i år och nästa år ökar mindre än det 
gjort något år sedan 2010. 
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Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 
Procent respektive procentenheter 

 
Skatteunderlagsprognosen bygger på den samhällsekonomiska bild som sammanfattas 
här ovan och presenteras mer utförligt i MakroNytt nr 1/2019. Det är på kort sikt en 
regelrätt konjunkturprognos. Utvecklingen år 2021–2022 bygger på förutsättningen att 
den svenska ekonomin är i konjunkturell balans. Då bestäms sysselsättning och pro-
duktion utifrån demografin och historiska trender. Skatteunderlagstillväxten dessa år 
beräknas till cirka 4 procent per år, i linje med ett historiskt genomsnitt. 

Förändring jämfört med SKL:s decemberprognos 
Jämfört med den prognos vi presenterade i december (cirkulär 18:64) är det små för-
ändringar (tabell 2). Utvecklingstakten är något nedreviderad åren 2019–2021. Den 
främsta förklaringen är en nedjustering av timlönen 2019. Detta drar även ner indexe-
ringen av inkomstanknutna pensioner 2020. Därutöver förutser vi nu även en långsam-
mare ökning av antalet pensionärer till följd av ett ändrat pensioneringsbeteende. 

Tabell 2. De senaste skatteunderlagsprognoserna 
Procentuell förändring 

  2018 2019 2020 2021 2022 2018–2021 

SKL feb 3,6 2,9 2,9 3,8 4,0 13,9 

ESV jan 3,6 3,3 3,1 3,3 3,4 14,0 

SKL dec 3,6 3,0 3,0 3,9 4,0 14,2 

Reg nov* 4,0 3,5 3,6 3,5  15,4 

*De av regeringen fastställda uppräkningsfaktorerna för 2018 och 2019, som ligger till grund för preli-
minär utbetalning av kommunal- och regionskatt 2019, är 1,040 respektive 1,039. Den i statsbudgeten 
beslutade ytterligare höjningen av grundavdragen för personer som fyllt 65 år har inte påverkat upp-
räkningsfaktorn för 2019. Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 
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Källa: Skatteverket och SKL.



 
 CIRKULÄR 19:6 

2019-02-15 
 
 

 
4 (9) 
 

    
   

 
 

 

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos 
Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar starkare skatteunderlagstillväxt än 
SKL:s under 2019 och 2020 medan förhållandet är det omvända 2021 och 2022 (tabell 
2). Det beror framförallt på att ESV utgår från en senare konjunkturnedgång än SKL. 
Det betyder starkare utveckling av sysselsättningen i början av perioden. Längre fram 
leder vikande konjunktur till minskande sysselsättning enligt ESV medan en neutral 
konjunktur leder till viss sysselsättningsökning enligt SKL. 

Även regeringens prognos (som sträcker sig till och med 2021) utgår från att konjunk-
turnedgången kommer senare än i SKL:s beräkningar. Det betyder att de räknar med 
starkare utveckling på arbetsmarknaden 2019 och 2020 men lite svagare 2021. Rege-
ringens större ökning 2018 beror på högre sociala ersättningar och inkomst av närings-
verksamhet. 

Disponering av resultatutjämningsreserven 
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för 
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de 
egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra om RUR får dis-
poneras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för 
riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämp-
ning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genom-
snittet. Med vår nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2019–2021 (tabell 3). 
En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresul-
tat. 

Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt 
årlig utveckling 
Förändring i procent per år 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Snitt 10 år 3,9 3,8 4,0 4,0 4,0 

Årlig ökning 4,3 3,6 2,9 3,8 4,0 

Differens 0,4 –0,2 –1,1 –0,2 0,0 

Källa: Skatteverket och SKL. 

Slutavräkningar 2018–2019 
Slutavräkning 2018 
Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation 4:2, ska det bokas upp en 
preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslutet. Avräkningen ska 
enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s skatteunderlagsprognos i december. 

Regeringen fastställde uppräkningsfaktorerna för 2017 och 2018 till 4,8 procent re-
spektive 3,4 procent i Budgetpropositionen för år 2018. Slutligt utfall för 2017 blev 
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4,49 procent och vår prognos i december 2018 visade på en ökning av skatteunderla-
get med 3,6 procent för 2018. Med den bedömningen uppgick rekommenderad upp-
bokning i bokslut 2018 till –61 kronor per invånare den 1.11.2017. 

SKL:s prognos enligt detta cirkulär innebär fortfarande en uppräkning med 3,6 pro-
cent för 2018 vilket innebär att prognosen för slutavräkningen 2018 är oförändrad. 
Därmed uppstår ingen korrigeringspost för 2018. 

Slutavräkning 2019 
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2018 och 2019 uppgår till 4,0 procent 
respektive 3,9 procent. SKL:s prognos innebär en lägre uppräkning vilket gör att vår 
prognos för slutavräkningen 2019 blir negativ och uppgår till –640 kronor per invå-
nare den 1.11.2018. 

I vårt decembercirkulär 18:64 uppgavs avräkningen för 2019 till –640 kronor per invå-
nare den 1.11.2017. Det var dock fel, med en prognos på 3,0 procent för 2019 borde 
avräkningen varit –594 kronor per invånare. Nuvarande prognos uppgår till 2,9 pro-
cent för 2019 vilket ger en avräkning på –640 kronor per invånare och därmed blir det 
ingen förändring av 2019 års avräkning jämfört med cirkulär 18:64. 

Regleringsbidrag/avgift 
Förbundet har gjort en bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska ut-
jämningen för åren 2019 till 2022 (tabell 4 och 5). Förändringar sedan senaste bedöm-
ningen beror på vår skatteunderlagsprognos. 

Tabell 4. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2019 till 2022 
Miljoner kronor 

 2019 2020 2021 2022 

Inkomstutjämning, netto (+) 70 395 71 464 74 178 77 147 

Strukturbidrag (+) 1 052 1 062 1 073 1 083 

Införandebidrag (+) 0 0 0 0 

Summa inkomster för kommunerna (1) 71 416 72 526 75 251 78 230 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 78 589 84 129 86 969 86 969 

Differens → Regleringspost (2)–(1) 7 173 11 603 11 718 8 740 

Källa: SCB och SKL: 

Tabell 5. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2019 till 2022 
Kronor per invånare 

 2019 2020 2021 2022 
Inkomstutjämning, netto (+) 6 891 6 930 7 125 7 340 

Strukturbidrag (+) 103 103 103 103 

Införandebidrag (+) 0 0 0 0 

Summa inkomster för kommunerna (1) 6 991 7 033 7 228 7 443 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 7 693 8 158 8 353 8 275 

Differens → Regleringspost (2)–(1) 702 1 125 1 126 832 

Källa: SCB och SKL: 
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Observera att den del av ”Välfärdsmiljarderna” i BP2017 som fördelas efter invåna-
rantal, ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed även i våra be-
räkningar av regleringsposten ovan. Den del som fördelas utifrån flyktingvariabler in-
går inte i våra beräkningar. De ”nya välfärdsmiljarderna” som första gången avisera-
des i BP 2018 ingår i SKL:s beräkningar av regleringsposten och påverkar därmed re-
gleringsposten positivt fr.o.m. 2019. 

Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens vo-
lymförändring. Volymförändring utgörs av skillnaden mellan förändring i löpande pris 
och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen 
nedan redovisas vår senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2017–
2022. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från 
löpande till fasta priser, till exempel i budgetarbetet, med samma förutsättningar som 
används i SKL:s kalkyler. 

Tabell 6. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Arbetskraftskostnader* 4,1 2,5 2,8 3,3 3,4 3,1 
Övrig förbrukning 2,8 2,2 2,4 2,6 2,6 2,6 
Prisförändring 3,7 % 2,4 % 2,7 % 3,1 % 3,1 % 3,0 % 

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering. 

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKL:s prognos för timlöneökning-
arna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och av-
talsenliga avgifter. Bedömningen för kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen 
för hela arbetsmarknaden enligt SKL:s prognos, och beslutade förändringar av arbets-
givaravgifterna. För 2017 påverkade lärarlönesatsningen PKV med cirka 0,3 procen-
tenheter. 

Allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner innebär ökade pensionskostna-
der framöver. Det påverkar även utvecklingen av sociala avgifter, främst 2018 och 
2020. Det bör dock betonas att denna utveckling är starkt förknippad med de anta-
gande om priser, löner m.m. i kalkylen. Osäkerheten ökar för varje år framåt. För 
2018 och 2020 påverkar det PKV med +0,2 procentenheter. 

Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd 
av högre utbildningsnivå, och därmed höjda löner. Vi betraktar denna kvalitetsökning 
som en volymförändring och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneök-
ningarna ned med en uppskattning av kvalitetsökningen. 

Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av vår prognos för KPIF, 
dvs. konsumentprisindex med fast ränta, och en uppskattad löneandel. Lönekostnader 
respektive övriga prisförändringar vägs med sina respektive vikter i totalkostnaderna. 
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Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2019–2026 
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag K 
2019–2026 på vår webbplats på nedanstående länk:  

http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx 

Genom att i Excelfilen skriva in den egna kommunkoden, får man beräkningar och 
bakgrundsuppgifter för sin kommun. 

I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för 
åren 2019–2026. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli 
generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På vår webbplats finns en 
tabell som innehåller vissa riktade statsbidrag samt regleringar av anslaget för kom-
munalekonomisk utjämning. Av tabellen framgår om och när vissa specifika bidrag 
ingår i prognosen eller inte. Tabellen återfinns via nedanstående länk: 
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag. 
1403.html 

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 18:68) beror på: 
• Ny skatteunderlagsprognos 

Beräkningarna bygger i övrigt på 2019 års skattesatser samt att befolkningen i varje 
kommun utvecklas i takt med riksprognosen. 

Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag” 
För att uppdatera modellen ska den aktuella filen laddas hem och sparas. Ladda ned 
filen: 

• Uppdateringsfil-19006nr1.xls 
från sidan www.skl.se/modellensob. Följ sedan instruktionerna i filen eller manua-
len, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta cirkulär. 
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OBS! Befolkningsuppgifter per den 31 december 2018 
Den 21 februari publicerar SCB befolkningsuppgifter per den 31 december 2018. Des-
sa uppgifter används i modellen som befolkning per den 1.1 2019. På blad 2 cellerna 
C71–C79 ska de kommunvisa uppgifterna finnas och på blad 4 C71–C79 ska rikets 
uppgifter in. Vi kommer att lägga ut en fil med befolkningsuppgifterna på vår webb-
plats: 

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/folkmangdssiff-
ror.1362.html 

Eftersom det är definitiva uppgifter gör det inget om formlerna i ovan nämnda celler 
förstörs. De nya befolkningsuppgifterna kommer annars att uppdateras i samband med 
nästa uppdateringstillfälle. 

Kurs i utjämningssystemet och modellen ”Skatter & bidrag” 
Torsdagen den 14 mars 2019 anordnar vi vårens kurs i utjämningssystemet och mo-
dellen Skatter & bidrag. Under dagen varvas en teoretisk genomgång av utjämnings-
systemets grunder och praktiska övningar i modellen Skatter & bidrag. Vi går igenom 
eventuella aktuella frågor med koppling till systemet och deltagarna får även möjlig-
het till att arbeta med egna frågor med stöd/handledning. 

Plats Lexicon, Klarabergsviadukten 70, Stockholm 

När Torsdagen den 14 mars, kl. 9:30–16:00 

Preliminärt program 

vid ankomst: Kaffe och smörgås 
09.30–12.00  Övergripande information och inkomstutjämning 
12.00–13.00  Lunch 
13.00–16.00  Kostnadsutjämning, övriga delar i utjämningen och egna övningar 

Kostnad 1 000 kr per person inklusive lunch, men exklusive moms. 

Anmälan via e-post till Mona Fridell (mona.fridell@skl.se) senast den 25 februari. 
Platsantalet är begränsat. Ange särskilt fakturaadressen och eventuella kostavvikelser. 

Obs! Alla deltagare måste ha med sig en egen dator! 

Mer information om kursens innehåll kan du få av Mona Fridell, kontaktuppgifter 
finns ovan. Information finns även på vår webbplats www.skl.se under ekonomi, juri-
dik, statistik/ekonomi/budget och planering/skatter och bidrag kommuner eller nedan-
stående länk: 

https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/utjamningssysteme-
tochmodellenskatterbidrag.26090.html 
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Information om tidpunkter under 2019 
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik, statistik. Klicka på 
Ekonomi och sedan på Ekonomikalendern. 

Har du aktiverat prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra nyheter, 
gå in på skl.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken ligger i den grå sidfoten 
längst ner på sidan. 

Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, juridik, statistik) finns de senaste upp-
daterade cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan cirkulären. 

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Anders Brunstedt (makroekonomi) 08-
452 78 19, Bo Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34, Per Sedigh (sammanvägt 
prisindex kommunal verksamhet) 08-452 77 43, Mona Fridell (modellen Skatter &  
bidrag) 08-452 79 10.  
Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skl.se. 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 

Avdelningen för ekonomi och styrning 
Sektionen för ekonomisk analys 

 
 
Niclas Johansson 

 Mona Fridell 

Bilagor 
”Prognosunderlag K-2019–2026-19006”, finns på vår webbplats via följande länk: 
http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx  
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Överförmyndarnämnden i Härryda 
 

Till 
Kommunstyrelsen i Härryda 

 
 
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 för Överförmyndarnämnden i Härryda 

 
Överförmyndarnämnden ingår sedan den 1 oktober 2015 i Överförmyndare i samverkan, 
vilken är en avtalsbaserad samverkansorganisation (tjänstemannaorganisation) mellan 
överförmyndarverksamheterna i Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille. Från och med 
januari 2019 har kommunfullmäktige i varje kommun beslutat om en gemensam 
överförmyndarnämnd med Mölndals stad som värdkommun. En ordinarie ledamot och en 
ersättare från vardera kommunen ingår. 
 
2018 
Nämndledamöter och ersättare 
Ing-Marie Rydén Höök, ordförande 
Birgitta Eriksson, vice ordförande 
Evalotta Liljenzin samt 
Hans Jacobsson, ersättare 
 
Nämndsekreterare 
Pernilla Wallerstedt 
 
Nämndmöten 
Överförmyndarnämnden har under året haft 8 ordinarie nämndmöten – torsdagar mellan kl. 
16.30 – 18.00. Två nämndmöten ställdes in på grund av inga ärenden. Regelbundna 
presidieträffar har ägt rum. I jämförelse med tidigare år 2015-2017 har ingen markant 
förändring skett vad gäller antal möten. Däremot har antalet individärenden blivit färre 
beroende på att delegation till handläggarna är långt gående. 
 
Nämnden har under året beslutat om entledigande och förordnande av ställföreträdare, 
vitesföreläggande, vitesutdömande, diverse uttag från spärrade konton mm. Nämnden har 
antagit och reviderat gemensamma styrdokument för Överförmyndare i samverkan Härryda, 
Kungsbacka, Mölndal, Partille. 
 
Nämnden har när sekretssärende finns med i dagordningen fått föredragningar av handläggare 
(vår kontaktperson) från tjänstemannaorganisationen. Handläggare har dessutom vid behov 
och önskemål delgivit nämnden regelbunden information, t.ex. personalsituation, 
verksamhetsplan, ekonomi, internkontrollplan (bilaga 1) mm. 
 
Aktuell statistik 
Antal aktiva ställföreträdare 31/12 2018:  2017 
Godmanskap 11:4 127   (154) 
Förvaltarskap 11:7  17      (22) 
Godmanskap EKB    3     (10) 
Förmyndarskap, SFV 287   (295) 
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Antal pågående ärenden 31/12 2018:    2017 
Godmanskap 11:4 178   188 
Förvaltarskap 11:7   32     30 
Godmanskap EKB    3    10  
Förmyndarskap, SFV 216   189 
 
Flest antal aktiva uppdrag för god man/förvaltare per 31/12 2018 
Antal:                      9 uppdrag     7 uppdrag 
 
Någon jämförelse med år tidigare år 2015 - 2016 kan inte göras då statistik tagits fram på 
olika sätt. 
 
Interngranskning 
Presidiet i Härryda har under året genomfört interngranskning enligt plan för år 2018, i form 
av stickprovskontroller. Granskningen har ägt rum i Mölndal på Överförmyndare i 
samverkans kansli, där samtliga akter förvaras. En förändring av antal akter har skett från 44 
akter år 2017 till 20 akter 2018, emedan granskade moment är desamma, vilket var en stor 
tidsbesparing med bibehållen kvalitet. Inför varje delmoment har presidiet fått en tydlig 
genomgång av vad och hur granskningen ska genomföras av handläggare på kansliet. Efter 
granskningarna gjordes en genomgång tillsammans med handläggare utifrån presidiets utfall, 
frågor och kommentarer. 
 
Processerna/rutinerna har omfattat följande moment. 

• God ordning och diarieföring     
• Rätt arvode och ersättning enligt riktlinjer och uppdrag  
• Uttagstillstånd     
 

Sammanfattningsvis vill vi tydliggöra följande från granskningarna: 
• Mycket god ordning och reda i samtliga akter – lätt att finna dokument. 
• Samtliga utbetalda arvoden och ersättningar regelrätt i enlighet med Riktlinjer för 

arvoden och ersättningar. 
• Samtliga Uttagstillstånd väl dokumenterade. 
• Utav 20 granskade akter gjorde vi ett påpekande - ett förordnande för en godeman 

saknades. 
 
Interngranskningens utfall har redovisats på nämndens sammanträde.  

 
Överförmyndare i Samverkan 
Presidierna i de samverkande kommunerna har träffats två ggr/år för information, diskussion  
och utvecklingsmöjligheter, där inbjudan/ kallelse kommer från Överförmyndare i samverkan. 
Dessa har varit givande och mycket har handlat om start av den gemensamma nämnden. 
 
I den årliga informationsträffen för Gode män och Förvaltare deltog nämndledamöter från 
Härryda. Politikerna har en kort egenpunkt som omfattas av presentation men ger även 
möjlighet att säga något specifikt från kommunen vad gäller verksamheten. 
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Politikerträffar 
Presidierna i de fyra kommuner har haft ett nätverk men under innevarande år har dessa 
träffar sammanfallit med de regelbundna träffarna i Mölndal. Det fanns ett stort intresse att 
fortsätta med dessa träffar efter start i den nya gemensamma Överförmyndarnämnden. 
 
Utbildningstillfällen - konferenser 
Ledamöter har fått möjligheter att delta i utbildning/konferenser under året men på grund av 
rådande situation, hög arbetsbörda, val, byte av uppdrag mm har de varit färre än tidigare år. . 
En ledamot deltog i en dagskonferens ”Barns egendom. 
Vid varje nämndmöte, vilket kan ses som internutbildning, diskuteras de i SKL-s 
informationsblad, aktuella domar vad gäller Överförmyndarnämndens verksamhet, vilket varit 
lärorikt och intressant. 
 
Övrigt 
Chefen för Överförmyndare i samverkan slutade sin anställning under sommaren och en tf. 
trädde in. Rekrytering har skett under året och en ny chef på plats 1/1 2019. 
 
Ensamkommande barn har fortsatt att avta under året, vilket fört med sig färre uppdrag för 
gode män. 
 
Samtliga ställda mål/indikatorer inom verksamhetsplanen har haft full måluppfyllelse. 
 
Länsstyrelsens årliga inspektion av Överförmyndare i samverkan ägde rum i december 2018.   
Länsstyrelsen bedömning var att: ”Granskningen av det allmänna diariet och registret över 
ställföreträdarskap föranleder inga påverkande. Akterna förefaller vara i god ordning.”. 
 
Slutorden får bli att vi som nämnd varit mycket nöjda med detta sista år som egen nämnd i 
Härryda kommun men ser framemot en gemensam nämnd med Mölndal som värdkommun. 
God service från tjänstemannaorganisationen, hög kompetens och mycket god måluppfyllelse 
råder och det finns fortfarande potential till utveckling som gagnar våra huvudmän och 
ställföreträdare. 
 
 
Mölnlycke 2019-01-31 
 
För Överförmyndarnämnden i Härryda 
gm 
Ing-Marie Rydén Höök 
Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor: 1.  Internkontrollplan med riskanalys – Överförmyndarverksamheten i Samverkan 
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Internkontrollplan 2018 för överförmyndaren/överförmyndarnämnden 

Månad Kontrollmoment Kontrollansvar Metod Rapporteras till 

Januari Arkivering och gallring av 

handlingar enligt 

dokumenthanteringsplan 

Administratör Överförmyndare/Nämnd 

Revidering av 

delegeringsordning 

Nämndsekr Överförmyndare/Nämnd 

Februari Preliminärt bokslut Enhetschef Överförmyndare/Nämnd 

Mars Årsräkningar 2017 – antal 

inkomna i rätt tid 

ÖF-handläggare/ 

nämndsekr 

Överförmyndare/Nämnd 

Juni Lägesrapport granskning av 

2017 års redovisningar 

ÖF-handläggare/ 

nämndsekr 

Överförmyndare/Nämnd 

Augusti Delårsekonomirapport samt 

verksamhetsuppföljning per 

30/6  

Enhetschef Överförmyndare/Nämnd 

Oktober Omprövning av förvaltarskap ÖF-handläggare/ 

nämndsekr 

Överförmyndare/Nämnd 

November Kontroll av uttagstillstånd, 

rätt arvode enligt arvodes-

riktlinjer och aktkontroll  

Ledamot/ersättare 

i nämnd/ 

överförmyndare 

Stickprovskontroll Överförmyndare/Nämnd 

December Verksamhetsplan 2019 och 

internkontrollplan samt 

riskanalys för år 2019  

Enhetschef Överförmyndare/Nämnd 

Revidering av 

dokumenthanteringsplan 

Admin/Nämnd-

sekr 

Överförmyndare/Nämnd 
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Utöver ovan förtecknade kontrollmoment ska löpande eller vid varje sammanträde lämnas 

följande redovisning/information: 

 

 Kommunallagsbaserade delegeringsbeslut enligt särskilt beslut av överförmyndaren/ nämnden 

 Överprövande myndigheters beslut med avseende på beslut som fattats med stöd av delegering 

 Tillsynsmyndigheters beslut 

 

 

Hjälpmedel till stickprovskontroll 
 

1. Aktgranskning avseende god ordning och diarieföring. 

2. Kontroll att beslut har fattas av verksamheten enligt delegationsordningen 

3. Kontroll att rätt arvode och ersättning har fattats enligt arvodesriktlinjer 

4. Kontroll av uttagstillstånd 

 

               Metod 

 

 Ansvariga väljer slumpmässigt ut 20 akter  

 

               Förberedelser 

 

1. Genomgång med handläggare hur akterna ska vara upplagda 

2. Genomgång med handläggare av delegationsordning 

3. Inläsning av arvodesriktlinjerna 

4. Inläsning av överförmyndarverksamhetens process, föräldrabalken 13:8 och 14:8 
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       Bilaga till verksamhetsplan  
 

 

Riskanalys 2018 för överförmyndarnämnden/överförmyndaren 
Överförmyndarnämndens/ överförmyndarens processer/rutiner/system som ingår i den interna kontrollen med riskanalys. Bedömd konsekvens 

multipliceras med bedömd sannolikhet för att få fram risknivån. 

 

 

Konsekvens Sannolikhet Risknivå 

1 = Mycket liten 1 = Mycket låg 1 – 4 Kan accepteras 

2 = Liten 2 = Liten 5 – 14 Bör åtgärdas 

3 = Medelstor 3 = Medelstor 15 – 25 Åtgärdas snarast 

4 = Stor 4 = Stor  

5 = Mycket stor 5 = Mycket stor  

Risk Konsekvens Sannolikhet Risknivå Åtgärd 

Granskningens utförande och långa 

handläggningstider 

5 3 15  En telefonfri dag per vecka avsatt för 
endast granskning av 
årsräkningar/redovisningar 

 Veckovis uppföljning av 
granskningsläget och 
handläggningstider på enheten  

 Upprätta en handlingsplan per rotel 
som regelbundet följs upp   

Ekonomihantering/säkerställa 

återsökning av fakturerade 

kostnader 

4 2 8  Färdigställa och uppdatera 

rutinbeskrivningar  

Kompetensbrist/kompetensförlust  

 

5 4 20  Vara en attraktiv arbetsplats 

 Kontinuerlig fortbildning 
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Tillgång till förordnade 

ställföreträdare 

5 4 20  E-post utskick varje kvartal till 

befintliga ställföreträdare med 

förfrågan om att ta uppdrag 

 Se över våra informationskanaler för 

att rekrytera nya ställföreträdare 

 Skapa välfungerande rutiner för 

kontroll av ställföreträdare 

 Bjuda in till informationsträffar 

regelbundet 

Arbetsmiljö/lokalförsörjning 

inklusive säkra besöksrum 

4 4 16  Arbete med den systematiska 

arbetsmiljön 



 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport 

Kommun och sjukvård 
Samverkan i Göteborgsområdet 
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Styrning och ledning  
Samverkansarenan Kommun och sjukvård, Samverkan i Göteborgsområdet 

 

Årsrapport 2018    
Datum: 2018-01-28 

 

Sammanfattning  

Inom Göteborgsområdet samverkar tio sjukhus, ett 80-tal vårdcentraler, fem kommuner 

(varav tio stadsdelar) och ett stort antal allmäntandvårds - och specialisttandvårdskliniker 

för drygt 45 procent av befolkningen inom Västra Götaland. 

 

Samverkansplan med övergripande och prioriterade mål 2018 - 2019 är utarbetad från den 

politiska viljan och ingående parters styrande dokument.  

 

Ingående parter representerar stora organisationer med tusentals anställda som befinner 

sig i olika verksamheter på olika nivåer. Samverkansarbetet har under året skett på såväl 

politisk som förvaltnings- och verksamhetsnivå, delregionalt och lokalt.  

 

Politiska samrådet är tillsatt utifrån mandat att representera och alla har ett ansvar att ta 

med och förankra frågor till sin politiska nämnd för att fatta de formella besluten. 

 

LGS representeras av parternas högsta ledningar och är uppdragsgivare till de fyra 

temagrupperna Äldre, Barn och unga, Mitt i Livet samt Psykiatri. Därutöver också en 

mångfald grupperingar för vårdsamverkan i lokala närområdet (NOSAM).  

 

LGS har under 2018 haft fokus på: 

• Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

• Psykisk hälsa - genomförande av länsgemensam handlingsplan 

• Omvärldsbevakning: 

o Omställning av hälso- och sjukvård/Nära vården/Göteborgssjukvården 

• Kommunikation – ny webbportal för vårdsamverkan länsgemensamt/delregionalt 

• Struktur; Styrning- och ledning,  

• Brister i samverkan, uppföljning av överenskommelser, riktlinjer och rutiner 

 

LGS har sammanträtt två gånger under året. Andelen frånvarande varit hög. Vid 

halvårsskiftet övergick ordförandeskapet till kommunerna (kransen) och vice 

ordförandeskapet till VGR (SU).  

 

LGS arrangerade för femte året i rad Samverkanstorget Live i syfte att följa upp aktiviteter 

som gemensamt planerats och dokumenterats, samt inspirera till samtal och reflektion.  
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En gemensam strategidag arrangerades under våren på initiativ av ledningsgruppen och 

politiska samrådet. Tema för dagen var Psykisk hälsa (förmiddag) samt Struktur för 

samverkan ur ett styrning & ledningsperspektiv (eftermiddag).  

 

LGS beredningsgrupp har träffats vid sju tillfällen under året varav ett extramöte i juni för 

överlämning inför ordförandebyte i ledningsgrupp och temagrupper vid halvårsskiftet 

juni/juli.  

 

LGS beredningsgrupp inbjöd NOSAM ordförande och processtödjare till dialogmöte/forum 

för information och frågor den 19 april. NOSAM-arbetet har fortsatt utvecklats enligt 

temagruppsmodellen. NOSAM lyfter åter igen behov av processtöd som drivkraft i 

samverkansarbetet.   

 

Politiska samrådet har sammanträtt två gånger under året. Deltagit vid strategidag och 

uppföljningsdag / Samverkanstorget Live i september. VGR/ Västra hälso- och 

sjukvårdsnämnden har innehaft ordförandeskapet och kommunerna, genom Mölndals stad, 

vice ordförandeskapet.  

 

Presidiet har träffats tillsammans med ledningsgruppens ordförande, vice ordförande, 

processledare och processansvarig tjänsteperson för V HSN vid ett tillfälle.  

 

Brister i samverkan berör frågor där överenskommelser och avtal inte följs. I avvaktan på 

länsgemensam rutin och IT-stöd, för bland annat statistikuttag, har blankett för 

verksamheternas rapportering reviderats. 

 

Under våren 2018 har ett omfattande utvecklingsarbete av delregionala webbportaler 

pågått. Ny länsgemensam webbplattform för Vårdsamverkan Västra Götaland lanserades 

den 13 juni. Ny webbadress: www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet. 

 

Samverkanskontoret/stödfunktion har grundbemanning fem processledare och en 

kommunikatör med heltidsuppdrag.  Under året har tre utvecklingsledare finansierats 

utanför LGS budget. Ny modell för ökat internt samarbete har prövats och utvärderats. 

 

Under året har vårdsamverkan haft ökade kostnader gentemot budget men genom 

tjänsteförsäljning ökade inkomster. Delvis vakanser. Positivt utfall på 486 000 kronor. 

 

Utvecklingsområde 2019: 

• Strategi för samverkan - 2020 och framåt!  

• Samverkansavtal 2020 – förlängas eller omförhandlas 

• Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

• Psykisk hälsa  

• SIP 

• Hållbar struktur, administrativ berednings-/beslutsprocess 

• Kommunikation  

• Omvärldsbevakning - vad kan komma påverka vårdsamverkan framgent? 

http://www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet
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• Omställning av hälso- och sjukvård 

o Utveckling av den nära vården 

o Utveckling av Göteborgssjukvården 

• Kunskapsstyrning och regionala stödstrukturer (RSS) 

• FVM – implementering av kärnsystemet Millenium, inkl. kommunala optioner 

 

Övergripande mål 

• Samverkan mellan kommun och region ska utjämna skillnader i hälsa. 

• Den enskilde ska få god och säker vård (hälso- och sjukvård), tandvård, stöd och 

omsorg med effektiva samordnade insatser. 

 

Prioriterade målområden 

Utveckla samordnad vård, tandvård, stöd och omsorg för individen genom att fokusera på: 

• in- och utskrivningsprocessen 

• tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög 

vårdkonsumtion 

• fysisk hälsa vid psykisk ohälsa/sjukdom 

 

Aktuella frågor under året 

Kommunikation/Webb 

Den nya webben lanserades i juni. Utseende och mallar togs fram i workshops med övriga 

delregionen i Västra Götaland. Kommunikatören har flyttat material från gamla till nya 

webben och sedan har innehållet på nya webben säkerställts och stämts av med 

processledarna. Vi har spridit information om den nya webben till temagrupperna, i 

nyhetsbrev och muntligen med en djupare presentation till Temagrupp Barn och unga och 

vid Västbusdagen. Kommunikatören har också var inbjuden till flera NOSAM för 

presentation och dialog om NOSAM behov av kommunikationsstöd. För att underlätta 

informationssökning utgår samtliga webbportaler från en gemensam struktur, med 

delregional anpassning.  Ny webbadress: www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet. 

 

Kommunikationsstrategi 

Kommunikatören och LGS processledare har inlett ett arbete för att förtydliga arbetsmodell 

för vårdsamverkan. Det har bland annat handlat om att ta fram symboler för prioriterade 

målområden samt visualisera styrmodell och ärendegång. Arbeta med att ta fram ett 

verktyg för ärendeanmälan via webben fortsätter 2019.   

 

Kommunikationsstöd och övrigt 

• Uppdaterat mallar för dokument, årsrapport och handlingsplan. 

• Bearbetning av dokument och rapporter. 

• Löpande arbete med att publicera anteckningar, nyheter och uppdatera 

information på webben. 22 nyheter publicerade under året. 

• Nyhetsbrev, kopplats till årshjulets händelser.  

 

http://www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet


    

  
Fastställd av Ledningsgrupp för samverkan, LGS 2019-02-07 

 

 

 

 

Avsnitt: Styrning och ledning  Årsrapport 2016  Sida 6 av 91 

 

Uppdrag och arbetsformer  

 

 Ledningsgrupp för samverkan (LGS) 

Uppdraget för LGS är att prioritera strategiska områden, leda, styra och följa upp arbetet 

inom den organiserade samverkan. Övergripande mål och prioriterade målområden för 

samverkan gäller 2018-2019.  

 

Beredningsgruppens uppdrag är att vara LGS operativa ledning och bereda frågor till 

politiska samrådet, LGS samt avstämningsmöte för LGS processledare. Beredningsgruppen 

består av ordförande från respektive temagrupp, ersättare utses vid förhinder, samt 

ordförande, vice ordförande och processledare för LGS. 

 

Via LGS utses representanter från kommun, sjukhus och primärvård att representera såväl 

huvudman inom det geografiska vårdsamverkansområdet som att vara informationsbärare 

till/från vårdsamverkansarenan. LGS har under året representerat i länsgemensam 

ledningsgrupp Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG), strategisk beredningsgrupp Trygg 

och effektiv utskrivning, Styrgrupp SVPL. Vårdsamverkan inom Göteborgsområdet har också 

representerats i Styrgrupp psykisk hälsa genom representanter från temagrupp psykiatri 

och temagrupp barn och unga. Länsgemensam styrgrupp Mest sjuka äldre viloläge under 

året.  

 

LGS har under 2018 haft fokus på: 

• Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

• Psykisk hälsa - genomförande av länsgemensam handlingsplan 

• Omvärldsbevakning  

• Omställning av hälso- och sjukvård/Nära vården/Göteborgssjukvården 

• Kommunikation – ny webbportal för vårdsamverkan länsgemensamt/delregionalt 

• Struktur; Styrning- och ledning,  

• Brister i samverkan, uppföljning av överenskommelser, riktlinjer och rutiner 

 

Uppföljning, delårsrapport/halvår 

Inbjudan riktades till temagrupper, utvecklingsgrupp/-projekt, NOSAM och politiska 

samrådet. Särskild inbjudan till följeforskare av projekt Mobil Närvård och NOSAM Partille 

och Centrum. 35 deltagare mötte upp under förmiddagen den 21 september på Dalheimers 

Hus i Göteborg. Temagrupperna rapporterade från pågående aktiviteter. NOSAM i Centrum 

och Partille informerade om lokalt Västbus arbete. Lägesbild från följeforskningen av 

modellen och projektet Mobil Närvård presenterades av Dag Norén.  LGS nya ordförande, 

Lena Lager, modererade dagen och inledde med orden: -” Samverkan – en kompetens i sig”. 

Dagen syftade till att följa upp aktiviteter som gemensamt planerats och dokumenterats, 

samt inspirera till samtal och reflektion 

 

Utmaningar:  

Vårdens övergångar, in och ut från sjukhus  

• arbeta med att riktlinjer och rutiner för samverkan vid in- och utskrivning för sluten 

hälso- och sjukvård efterföljs  
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Samverkan med tandvården 

• stärka tandvårdens närvaro i samverkan. Möjlighet att hitta utvecklingsområden. 

Tandvården kan behöva kallas till SIP. 

 

Uppföljning av avtal och överenskommelser – brister i samverkan 

• inom verksamheterna/lokalt behövs struktur för att identifiera och rapportera. 

delregional rutin för att sammanställa, analysera, följa upp brister i samverkan 

/avtalsvård.  

• länsgemensam rutin och IT-stöd för avtalsvård och uppföljning av brister i 

samverkan. Digitalisering ses som möjliggörare. 

Psykisk hälsa 

• arbeta för att verksamheterna ska komma igång med SIP. Kompetens och 

kunskap för personal som ska utföra SIP.  

 

Dag Norén, följeforskare Mobil Närvård avslutade sin presentation med rekommendationen 

att tänka nytt vad gäller ledarskap och ledningsstrukturer, för att modellen skall bli 

bestående och förhindra tillbakarullning. Mobil närvård innebär en nätverksorganisation 

som är en komplex miljö där det är svårt att driva utvecklingsarbete. Utmaningen ligger i att 

möjliggöra samverkan. 

 

Utveckling, gemensam strategidag 

En gemensam strategidag arrangerades i maj på initiativ av ledningsgruppen och politiska 

samrådet. Tema för dagen var Psykisk hälsa (förmiddag) samt Struktur för samverkan ur ett 

styrning & ledningsperspektiv (eftermiddag). Målgruppen för dagen var politiska samrådet, 

ledningsgruppen, temagruppernas ordförande och processledare inom delregional 

vårdsamverkan i Göteborgsområdet. Tema för eftermiddagens workshop knöt an till 

fjolårets Framtidsverkstad. 

 

Politiska samrådet har i utvecklingsfasen enats om behov av hållbar struktur att lämna över 

till ny politisk samrådsgruppering efter valet. Tjänstepersoner har efterfrågat process för 

ärendegång/-beredning inom vårdsamverkan. Gemensamt underlag formulerades och 

politiken gav i uppdrag att ta fram förslag på delregionala administrativa lösningar, som bär 

i lokala delar. 

 

Brister i samverkan - övergripande systemfel 

Brister i samverkan berör frågor där överenskommelser och avtal inte följs, det vill säga 

någon/några av parterna upplever att samverkansarbetet avviker från de riktlinjer/rutiner 

som fastställts för arbetet. Syftet är att upptäcka eventuella brister och förbättra processer i 

samverkan mellan huvudmännen. Att rapportera brister i samverkan löper parallellt med 

verksamheternas avvikelsehantering. Det ersätter inte verksamhetens egna rutiner och 

blanketter för avvikelsehantering i ledningssystemet utan är ett komplement för att i 

samverkan kunna få fram statistik för att analysera övergripande systemfel i samverkan. 

I avvaktan på länsgemensam rutin och IT-stöd för sammanställning av statistik har blankett 

för verksamheternas rapportering av brister i samverkan reviderats. 
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Närområdessamverkan (NOSAM) 

Närområdessamverkan sker mellan kommun, primärvård och i viss mån öppen specialist-

sjukvård/psykiatri.  Närområdessamverkan utgår från prioriterade målområden och lokala 

behov och förutsättningar. Specialistsjukvården ska bjuds in/adjungeras vid behov. 

NOSAM-arbetet strukturerats alltmer utifrån temagruppsmodell, med organiserat 

processtöd. Processtöd ses som en framgångsfaktor och efterfrågas åter igen  från NOSAM. 

 

LGS Beredningsgrupp inbjöd i april till gemensamt dialogmöte/workshop för NOSAM 

ordförande, processtöd och temagruppernas processledare. Tema för dagen kvarvarande 

utmaningar från 2017, Samverkansplan 2018-2019 och NOSAM uppdrag.  

 

NOSAM har i uppdrag att gemensamt definiera och arbeta utifrån behoven i närområdet. Ett 

lokalt närområde omfattar geografiskt en stadsdel eller kommun. Behovsanalyser är en 

viktig del i processen. I uppdraget ingår att ta fram en handlingsplan utifrån behoven i 

närområdet och Samverkansplan 2018 - 2019. Ordförande utses inom gruppen. Uppgiften 

roterar mellan kommun och region. 

 

NOSAM –gruppen skall utgöras av personer med mandat att representera och kunna 

förankra frågor i hemorganisationen så att beslut om gemensamma arbeten kan fattas.  

Frågor som inte går att lösa på NOSAM-nivå förs vidare till processledare för att lyftas till 

berörd temagrupp. Uppföljning sker genom att minnesanteckningar publiceras på webben. 

NOSAM utser ansvarig som i samarbete med kommunikatören utvecklar och uppdaterar 

NOSAM:s webbsida. Årsrapport enligt instruktion/ årshjulet 

 

Delregionala överenskommelser  

Revidering under året har skett via temagrupperna 

   

Samverkanskontoret/stödfunktioner 

Grundbemanning fem processledare och en kommunikatör med heltidsuppdrag. Uppdragen 

för temagruppernas processledare samt kommunikatören gäller t.o.m. 2019-12-31, med 

möjlighet till förlängning. Uppdraget för LGS processledare till halvårsskiftet 2020, med 

möjlighet till förlängning.  

 

I januari tillträdde två nya processledare, temagrupp Äldre och temagrupp Barn och unga. 

Processledaren för temagrupp psykiatri har varit utlånad via tjänsteköp till VästKom och 

nationellt arbete VIP Schizofreni. Temagruppen samfinansierar ett uppdrag som 

utvecklingsledare Vård- och stödsamordning på halvtid. Under 2018 har utvecklingsledaren 

haft heltidsuppdrag. Temagrupp Äldre har via kvarvarande medel från Äldresatsningen 

finansierat 25 % av halvtidsuppdrag för utvecklingsledare t.o.m. halvårsskiftet. Därefter har 

utvecklingsledarens uppdrag övergått till halvtidsuppdrag för genomförande av 

handlingsplan psykisk hälsa, finansierats via statliga psykiatrimedel. Processledaren för 

temagrupp Mitt i Livet har via tjänsteköp varit utlånad 40 % till länsgemensamt arbete med 

införandet av nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

Processledaren avslutade sitt uppdrag för vårdsamverkan i Göteborgsområdet i augusti. 

Rekrytering avvaktas och vakansen har täckts av processledaren för temagrupp Äldre. 
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Kommunikatören åter från föräldraledighet i augusti. Det har varit svårt att rekrytera 

ersättare och därför har det tidvis varit vakans på tjänsten. 

Länsgemensam utvecklingsledare Brukarmedverkan: Anställande part för länsgemensam 

vårdsamverkansresurs under perioden 2018-11-01 – 2019-10-31.  

 

Under 2018 har ny modell för ökat internt samarbete prövats. Processledare, 

utvecklingsledare och kommunikatör har träffats var 14:e dag uppdelat på Husmöte/APT, 

med aktuell information, och Temamöten, för kompetensutveckling och gemensamt arbete 

med aktuella frågor. Genom att vara varandras bollplank och nyttja varandras kompetenser 

har förhoppningen varit minskad sårbarhet, undvika dubbelarbete och bidra till ökad 

tydlighet i samverkansuppdraget.  

 

Områden för gränsöverskridande temagruppsarbete har identifierats. Uppdragsstyrda 

arbetsgrupper för gemensamt arbete utifrån samverkansplanens aktiviteter har initierats. 

Utifrån aktuella frågor och efterfrågan har gemensamma NOSAM besök arrangerats. 

 

Modellen med växelvis Husmöte/Tema-möte upplevs fungera bra, grundar för samverkan 

och samarbete. Dialogmöten/träffar med såväl interna som externa parter för 

kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte skapat mervärde. Under året har 

stödfunktionernas roll blivit tydligare och struktur med uppdragsstyrda arbetsgrupper 

upplevs stimulerande. Gott samarbete och bemötande är styrkor att bygga vidare på.  

 

Kompetensutveckling: Facilitering 

Kompetensutveckling och verktyg för uppdraget att driva processerna framåt har 

efterfrågats. I verktygslådan behövs ett batteri för identifiering av frågor som ”skaver” och 

berör alla parter/verksamheter, kunna agera på skavsåren, ta fram förslag på alternativa 

lösningar samt implementeringsprocessen. Ett stärkt förhållningssätt till uppdraget som 

processtöd - jobbet skall göras i verksamheterna. Under våren arrangerades en tvådagars 

utbildning i Facilitering,  

 

Gemensamma nätverksträffar under året 

Värdskap för delregional vårdsamverkansträff den 2 oktober, Östra sjukhuset. 

Kommunalförbundet GR, delregional vårdsamverkan; SIMBA, SAMLA och 

Göteborgsområdet möts för omvärldsbevakning och kunskapsutbyte vår och höst. 

 

LGS, ledamöter  

LGS har sammanträtt två gånger under året. Andelen frånvarande varit hög. Till planerat 

möte i februari lämnade 75 % av ledamöterna förhinder varpå mötet ställdes in. Vid 

halvårsskiftet juni/juli övergick ordförandeskapet till kommunerna (Härryda kommun) och 

vice ordförandeskapet till VGR (SU). 

 

Ordförandeskapet roterar mellan kommun och region. Carl-Peter Anderberg, medicinsk 

direktör på Kvarterskliniken Kungsportsläkarna/branschrådet PrimÖR har innehaft 

ordförandeskapet fram till halvårsskiftet, som då lämnades över till Lena Lager, socialchef i 

Härryda kommun. Vice ordförandeskapet överlämnades då till Göran Matejka, VGR/SU.  
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Ledamöter: 

 

Carl-Peter Anderberg, ordförande Medicinisk direktör 

t.o.m. 2018-06-30   Kungsportsläkarna PrimÖR 

Lena Lager, vice ordförande 

t.o.m. 2018-06-30, därefter ordf. Socialchef, Härryda kommun 

Göran Matejka vice ordf. fr.o.m. 

2018 -06-30   Bitr. sjukhusdirektör, SU 

Boel Mörck   Områdeschef, 2, SU 

Anders Glansén, t.o.m. april  T.f. Ekonomi- och Marknadsdirektör SU 

William Hedman fr.o.m. maj Ekonomi – och Marknadsdirektör SU 

Anette Johannesson    Avdelningschef, Göteborgs stad 

Louise Odengard   Avdelningschef, Göteborgs stad   

Katarina Othelius  Stadsdelsdirektör, Göteborgs stad 

Babbs Edberg   Stadsdelsdirektör, Göteborgs stad  

Erika Hägg   Förvaltningschef, Partille kommun 

Henrietta Arwin   Primärvårdschef Närhälsan, område 4 

Åsa Lind   Primärvårdschef Närhälsan, område 5 

Vakans (våren)  Sjukhusdirektör Angereds Närsjukhus 

Ulf Lindberg (hösten) 

Annika Sundqvist (våren)  Verksamhetschef Habilitering Vuxen 

Annika Waser (hösten) 

Mats Rosendahl (våren)  Processansvarig, Koncernkontoret VGR 

Anna Karlsson (hösten)  Processansvarig, Västra HSN, VGR 

Jörgen Månsson (våren)  Sjukhuschef, Carlanderska/PrimÖR  

Maria Ahlgren (hösten)  Verksamhetschef Carlanderska/PrimÖR 

Maria Ljung, adjungerad Planeringsledare, Välfärd, GR 

Anne-Charlotte Larsson  Processledare, LGS och Politiska samrådet 

 

LGS Beredningsgrupp, ledamöter 

LGS beredningsgrupp har träffats vid sju tillfällen under året varav ett extramöte i juni för 

överlämning inför ordförandebyte i ledningsgrupp och temagrupper vid halvårsskiftet 

juni/juli. LGS BG deltagit vid gemensam strategidag och uppföljningsdag/ Samverkanstorg 

Live. 

 

LGS beredningsgrupp inbjöd NOSAM ordförande och processtödjare till traditionellt 

dialogmöte/forum för information och frågor, den 19 april. 10/13 Stor-NOSAM 

representerades vid mötet, även representanter från flera lokala tema-NOSAM deltog, totalt 

35 deltagare. I fokus stod Samverkansplan 2018 - 2019, kvarvarande utmaningar från 2017, 

temagruppernas aktiviteter för att nå prioriterade målområden/delmål, samt NOSAM:s 

uppdrag och handlingsplaner utifrån lokala behov. 

 

Ledamöter 

Carl-Peter Anderberg, ordförande Medicinisk direktör 
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t.o.m. 2018-06-30   Kungsportsläkarna PrimÖR 

Lena Lager, vice ordförande 

t.o.m. 2018-06-30, därefter ordf. Socialchef, Härryda kommun 

Göran Matejka vice ordf. fr.o.m. 

2018 -06-30   Bitr. sjukhusdirektör, SU 

Anna-Clara Collén, ordförande Temagrupp Äldre (SU) 

t.o.m. 2018-06-30 

Monica Sörensson 2018-07-01 – Temagrupp Äldre (Göteborgs stad) 

2018-09-30 

Carin Bringestedt fr.o.m. 2018-10-01 

Ingvor Gunnarsson, ordf.  Temagrupp Psykiatri (Göteborgs stad) 

t.o.m. 2018-06-30 

Pia Rydell, ordf. fr.o.m 2018-07-01 Temagrupp Psykiatri (SU) 

Paula Bertilsson, ordf. t.o.m. 2018-06-30 Temagrupp Barn och unga (Närhälsan) 

Jessica Svanström, ordf. fr.o.m.  

2018-07-01   Temagrupp Barn och unga (Partille) 

 

 

Politisk samverkan 

Ur ett patient- och brukarperspektiv behövs en politisk dialog för att nå ett 

gränsöverskridande, långsiktigt och hållbart samarbete. För att underlätta för 

patient/brukare behövs samsyn och samordnade insatser mellan huvudmännen. 

Samverkan handlar bland annat om ledning och styrning över huvudmannagränserna och 

inom Kommun och sjukvård - Samverkan i Göteborgsområdet återbesattes den politiska 

delen under 2016.  Fastställd arbetsordning/uppdragshandling fr.o.m. 2017-01-01 

reviderades 2018-11-30.  Politiska samrådet förankrar genom information till berörda 

styrelser och nämnder i hemorganisationerna.  

 

Det politiska organets uppdrag och roll 

Politikens roll är att ge, följa upp och styra uppdrag. Huvuduppdraget för politiska samrådet 

är målinriktad praktisk politik i syfte är att utveckla och fördjupa samverkan mellan 

kommun, sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet i arbetet med att utjämna 

skillnader i hälsa. 

 

Politiska samrådet är ett samverkansorgan och dess arbetsformer regleras inte i 

kommunallagen. Politiska samrådet har därför ingen självständig beslutanderätt. Dess 

uppgift är i första hand att diskutera och ta ställning i övergripande inriktningsfrågor med 

betydelse för utveckling av samverkan mellan kommun och sjukvård i Göteborgsområdet. 

Beredning av ärenden till politiska samrådets möten ska ske i samarbete mellan presidiet, 

ledningsgruppen (LGS) och LGS Beredningsgrupp. 

 

Politiska samrådet har sammanträtt två gånger under året. Däremellan inbjudits till vårens 

strategidag och delårsrapportering vid Samverkanstorget Live i september. VGR/ Västra 

hälso- och sjukvårdsnämnden (V HSN) har innehaft ordförandeskapet och kommunerna 

genom Mölndals stad, vice ordförandeskapet.  
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Presidiet har träffats tillsammans med ledningsgruppens ordförande, vice ordförande, 

processledare och processansvarig tjänsteperson för V HSN vid ett tillfälle.  

 

Aktuella frågor under året 
 

• Överlämningsmöte till nya politiska samrådet planerats till 29 mars 2019 

• Arbetsordning/uppdragshandling för politiska samrådet reviderad. 

• Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvård  

• Psykisk hälsa – genomförande av handlingsplan 

• Kvinnofrid/Samverkan mot kvinnlig könsstympning 

• Hållbar struktur att lämna över till ny politisk samrådsgruppering efter valet, process 

för ärendegång/-beredning inom vårdsamverkan. 

 

Politiska samrådet bemannas av ordförande från berörda nämnder och styrelser som 

ordinarie representant samt ersättare från presidiet med närvaro- och yttranderätt. 

 

Representanter Ordinarie  Ersättare 

Göteborgs stad Anna Sibinska 

Daniel Bernmar/ Maria 

Brynolfson 

Sebastian Hellin 

 

 

Mölndals stad Ove Dröscher, vice ordf. Margareta Krakowski 

Härryda kommun Per Vorberg  

Partille kommun Jonas Mårdbrink Bengt Odeholm 

Öckerö kommun Kent Lagrell Thomas Wijk 

Västra HSN Nicklas Attefjord, ordf. Janette Olsson 

Göteborgs HSN Manijeh Mehdiyar  

Tandvårdstyrelsen Stig Olof Tingbratt Kristina Carlsson 

Styrelsen för beställd 

primärvård 

Linn Brandström Michael Melby 

Primärvårdsstyrelsen Ann-Sofie Alm Dario Espiga 

Styrelsen för SU Jonny Bröndt  

Styrelsen för ANS Helena Holmberg Beatrice Toll 

Styrelsen för Kungälv och 

Frölunda sjukhus 

Staffan Setterberg Jesper Blomqvist 

Styrelsen för Habilitering 

& Hälsa 

Patric Cerny  

 

Övriga: 

LGS ordförande: Carl-Peter Anderberg/Lena Lager 

LGS vice ordförande: Lena Lager/Göran Matejka 

VGR/V HSN, processansvarig V HSN: Mats Rosendahl/ Anna Karlsson  

Processledare/sekreterare: Anne-Charlotte Larsson 
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Utvecklingsområden 2019: 

• Strategi för samverkan - 2020 och framåt!  

o Samverkansavtal 2020 – förlängas eller omförhandlas 

• Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

• Psykisk hälsa  

• SIP 

• Hållbar struktur, administrativ berednings-/beslutsprocess 

• Kommunikation 

• Omvärldsbevakning - vad kan komma påverka vårdsamverkan framgent? 

o Omställning av hälso- och sjukvård 

▪ Utveckling av den nära vården 

▪ Utveckling av Göteborgssjukvården 

o Kunskapsstyrning och regionala stödstrukturer (RSS) 

o FVM – implementering av kärnsystemet Millenium, inkl. kommunala 

optioner 

 

Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgeterade kostnader för år 2018 var 4 782 000 kr. Under året har vårdsamverkan haft 

ökade kostnader gentemot budget. Genom tjänsteförsäljning ökade inkomster. Delvis 

vakanser under året. Positivt utfall på 486 000 kronor. 

 

Göteborg 2018- 02-28 

 

Lena Lager     Göran Matejka 

Ordförande LGS  Vice ordförande 
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Utvecklingsgrupp SAMSA 

Årsrapport 2018 

Datum: 2018-12-21 

 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av gruppens arbete under 2018 

Utvecklingsgruppen representeras av ledamöter från Göteborgs stad, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, Närhälsan, Mölndals stad, Härryda, Partille, Öckerö kommun, och 

PrimÖR/Vårdcentral. Det har varit bra uppslutning på de nio möten som genomförts under 

året.  

  

Den nya lagen:  Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård har varit ett prioriterat målområde. Deltagare från UG SAMSA har varit 

representerade i Regionala SAMSA och varit representerade i AU användbarhet, för att 

anpassa SAMSA utifrån lag/rutin. Varit med i AU test och testat i SAMSA inför driftsättning 

och AU adm för att arbeta fram rapporter och statistikunderlag. Och AU distans, för att 

förbättra och öka användandet av mötesformen.  

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse 

Det krävs mycket arbete för att föra ut rutinen och överenskommelsen i verksamheterna, 

det har genomförts 9 gemensamma samverkansdialoger med deltagare från alla inblandade 

organisationer, mellan 50 och 60 deltagare varje gång. Men också stora utbildningsinsatser 

direkt i verksamheterna. Upplägget har mottagits positivt och deltagarna har framhållit 

vikten av att kunna sitta ner partssammansatt och ha en dialog och diskussion om 

gemensamma angelägenheter. 

 

Mål, aktivitet och utfall  

Mål Aktivitet Uppföljning 

Genom samverkan ska den enskilde 
få en trygg, säker och effektiv 
utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård.  

Stödja 
implementeringsarbete enligt 
framtagen delregional 
handlingsplan  

Genomfört 9 stycken samverkansdialoger 500 deltagare.  
Varit delaktiga i framtagandet av riktlinjer och rutiner för 
IT-Tjänsten SAMSA.  

Samordnad individuell plan, SIP 
används i samverkan  
 

Ta fram goda exempel, 
patientfall.  
Publicera på hemsidan  

Utbildning planeras för mötesledare 2019, 14 tillfällen. Inga 
goda exempel är publicerade. Få SIP genomförda enligt 
uttag i SAMSA men det har genomförts på det ”gamla ”sättet 

Ökat antal distansmöte via video  Följa trenden regionalt och 
delregionalt  

Det visar en ökad trend SKYPE möten. 

Fungerande delregional 
avvikelsehantering i samverkan  
 

Analysera inrapporterade 
systemfel, identifiera 
förbättringsområden och vid 

En arbetsgrupp med representanter från kommun, 
primärvård och slutenvård ska tillsättas för analys av 
avvikelserna och ge förslag på förbättringa. 
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Mål Aktivitet Uppföljning 

behov ta fram förslag till 
åtgärder. 
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Temagrupp Barn och unga 

Årsrapport 2018 

Datum: 2019-01-09 

 

Sammanfattning och analys 

Temagrupp Barn och unga är en stor och aktiv temagrupp där ingående parter från samtliga 

fem kommuner samt regionens hälso- och sjukvård finns representerade. Verksamheterna 

är förskola, grundskola, gymnasieskola, socialtjänst, Barnmedicin DSBUS, BUP, 

Barnspecialistcentrum Angered Närsjukhus, Närhälsans hälso- och specialistvård barn och 

unga, barnhabilitering, privat och offentlig primärvård samt tandvård.  

Temagruppen arbetar enigt Kommun och sjukvård – Samverkan i Göteborgsområdets 

Samverkansplan 2018-2019 övergripande mål: Samverkan ska utjämna skillnader i hälsa. 

För temagrupp barn och unga innebär det att det prioriterade målområdet om tidiga 

åtgärder/insatser är det målområde som temagruppen framför allt riktar sitt arbete.  

 

Under 2018 har Temagrupp barn och unga arbetat fram en aktivitetsplan. Planen är 

utarbetad utifrån temagruppens mål: Barn och unga ska lyckas i skolan, samt 

samverkansplattsformen: Familjecentrerat arbetssätt som grund, Västbus som stöd och 

struktur och SIP som verktyg.   

 

Under året har temagruppen flera aktiva arbetsgrupper kopplade till uppsatt mål i 

aktivitetsplanen:  

• Referensgrupp för brukarorganisationer 

• Flyktingbarn 

• Västbus (inför Västbusdialog och Västbusdag) 

• Rutin om kostnadsfördelning vid placering av barn utanför hemmet 

• Intensiv kontextuell behandling (IKB) 

• Ansökan Sociala investeringsmedel  

Temagruppen har dessutom på olika sätt deltagit i arbetsgrupper/styrgrupper för 

familjecentrerat arbetssätt i Göteborgs stad.  

 

På varje temagruppsmöte får varje arbetsgrupp möjlighet att ge en kort rapportering och 

avstämning om aktuellt läge i arbetet.  

• Arbetsgruppen för flyktingbarn har anordnat fem föreläsningar med inriktning mot 

stöd till dem som möter barn på flykt – både för frivilligarbetare och professionella.  

Barnläkare, psykologer och traumaterapeuter har föreläst om ensamkommande 

flyktingbarn, trauma och handledning.  

• Referensgruppen för brukarorganisationer har kontinuerliga möten med 

ordförande och processledare inför temagruppsmötena, för dialog om aktuella 

frågor inom organisationerna och temagruppen. Minnesanteckningar publiceras på 

temagruppens hemsida. 
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• En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med en rutin för en kostnadsfördelning mellan 

kommun och sjukvård när ett barn placeras utanför hemmet, enligt anvisning i 

underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet.  

• En mindre arbetsgrupp undersöker möjligheterna att kunna pröva en 

pilotverksamhet inom IKB – ett mobilt och familjecentrerat arbetssätt riktat till de 

som är svåra att nå: suicidnära unga och deras familjer. Metoden har fått gott 

resultat i Uppsala och på Gotland bland annat IKB 

• Temagruppen har under året anordnat Västbusdialog och Västbusdag riktat till 

NOSAM barn och unga och lokala Västbusgrupper, där information och dialog om 

IKB var en del av innehållet. 

• Som en aktivitet kopplat till delmålet Förbättrade samordnade insatser för barn med 

funktionsnedsättning, har Temagruppen genom Härryda kommun och 

Barnhabiliteringen, tillsammans med Bräcke Diakoni uppmärksammat behovet av 

stöd till familjer med barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Med utgångspunkt i rapporten om Riktat föräldrastöd RiFS 

rapport gjordes en ansökan om Sociala investeringsmedel för stödkoordinatorer till 

dessa familjer. Tyvärr beviljades inte projektet investeringsmedlen av Regional 

utvecklingsnämnd (2018-12-19).  

 

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse 

Temagruppen har under hösten inlett en process för förankring och genomförande; hur gör 

vi skillnad för barnen, dvs de vi är till för? Frågor om kopplingen till NOSAM och om 

temagruppens samverkansplattform Familjecentrerade arbetssätt har diskuterats. Detta 

arbete genomsyrar hela temagruppens arbete och kommer fortsätta under 2019. 

 

En viktig del för förankring och genomförande är dialog och kommunikation via 

temagruppens hemsida. Temagrupp barn och ungas webbsida är en av de mest besökta av 

alla sidorna inom Vårdsamverkan i Västra Götaland. Det är ett prioriterat arbete att 

uppdatera och kontinuerligt utveckla sidorna för att göra samverkansarbetet känt och 

förmedla kunskap och inspiration till verksamheterna att stärka samverkan med barnens 

bästa i fokus. Verktygslådan, Tidiga insatser och Västbus är delar som ofta besöks.  

 

Mål, aktivitet och utfall  

Mål Aktivitet Uppföljning 

Stark vårdkedja och 
välfungerande samverkan för 
barn och unga med psykisk 
ohälsa. 
 
 
 
Delmål: se över övergången när 
den unge blir myndig 

Familjecentrerat arbetssätt (FCA); 0-6 år 
och 6-20 år.  
 
 
Samordnad Individuell plan (SIP), 
Västbus 
 
Inledande Works shop i Temagrupp barn 
och unga 

Temagruppen finns representerade i 
arbetsgrupperna ”Implementeringsgrupp FCA 
Göteborg” och ”Styrgrupp FCA 6-20 år Göteborg”. 
Antal skrivna SIP och antal genomförda 
Västbusmöten kommer att följas i NOSAM:s 
årsrapport 
Workshop genomförd, process påbörjad 
 

http://www.mynewsdesk.com/se/akademiska_sjukhuset/pressreleases/intensiv-familjebehandling-effektiv-vid-sjaelvskadebeteende-1635642
https://goteborgsregionen.se/download/18.6ab2af0132b1070c4380008903/
https://goteborgsregionen.se/download/18.6ab2af0132b1070c4380008903/
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Mål Aktivitet Uppföljning 

  

Säkra förutsättning för likvärdig 
hälsa och skolgång för gruppen 
flyktingbarn och unga 

Arbetsgrupp arrangerar föreläsningar om 
att stödja barn på flykt    

Föreläsningsserie riktat till frivilliga och 
professionella som möter barn på flykt har 
genomförts under hösten. Responsen har varit god 
med många deltagare.  

Tidig samverkan kring barn 
som har problem som visar sig 
på alla tre områdena: skolan, 
hemmet, socialt. 
 
Tidigt identifiera barn som far 
illa. 

Se över informationen på Temagrupp 
barn och ungas webbsida på 
vardsamverkan.se/goteborgsomradet  
 
 
Familjecentrerat arbetssätt (FCA) 
 

Ett större arbete äger rum med uppdatering och 
omgörning av webbsidan.  
 
 
 
Ett familjecentrerat arbetssätt genomsyrar samtliga 
aktiviteter som temagruppen arbetar med. 

Verka för ett välfungerande 
lokalt arbete för barn och unga 

Anordna Västbusdialog och 
Västbusdagen årligen 
 
 
Arbeta fram en rutin för köpt vård enligt 
Överenskommelse om personer med 
psykisk funktionsnedsättning  
Implementera rutin 
 
 
Bevaka revideringen av Västbus riktlinjer 
 
 
Bevaka att fortbildning avseende 
mötesteknik utvecklas tex via e-learning 

Välbesökta dialogmöten med lokala Västbusgrupper 
och NOSAM barn och unga har genomförts.  
 
Arbetsgrupp arbetar med att ta fram ansvar för 
socialtjänst och BUP när barn placeras utanför 
hemmet. Ansvarsfördelningen kommer att ligga till 
grund för ett förslag till rutin om 
kostnadsfördelning.  
 
 
Temagruppen följer processen. Ännu finns inga 
beslut tagna om de nya reviderade riktlinjerna 
 
 
Mötesledarutbildningar för samtliga 14 NOSAM 
planeras för hela Kommun och sjukvård – 
samverkan i Göteborgsområdet, inom ramen för 
Genomförandeplan psykisk hälsa. 

Förbättrade samordnade 
insatser för barn med 
funktionsnedsättning  
 

Ansöka om Sociala investeringsmedel 
utifrån definierade förbättringsområden i 
samverkan i tidigare ansökan 
 
 
 
Pröva en pilotverksamheten i Intensiv 
Kontextuell Behandling (IKB) 

Härryda kommun och Barnhabilitering har i 
samarbete med Bräcke Diakoni ansökt om medel för 
stödkoordinatorer till familjer med barn som 
omfattas av LSS. Tyvärr beslutade Regionala 
Utvecklingsnämnden att avslå ansökan.  
 
Metoden är presenterad på Västbusdialogen och 
Västbusdagen. En arbetsgrupp undersöker 
möjligheterna för finansiering för att kunna starta 
en pilotverksamhet. 

 

  

http://www.samverkanstorget.se/upload/Samverkanstorget/Overenskommelse-om-samarbete-kring-personer-med-psykisk-funktionsnedsattn.pdf
http://www.samverkanstorget.se/upload/Samverkanstorget/Overenskommelse-om-samarbete-kring-personer-med-psykisk-funktionsnedsattn.pdf
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Temagrupp Mitt i Livet 

Årsrapport 2018 

Datum: 2018-12-21 

 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av gruppens arbete under 2018 

Mitt i livet är ett begrepp som rymmer många individer med olika behov och insatser från 

kommun och sjukvård. Temagrupp Mitt i livet representeras av ledamöter från Göteborgs 

stad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Närhälsan, Mölndals stad, Härryda kommun, 

PrimÖR/Rehab, Vuxenhabiliteringen, Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) och 

Koncernkontoret. Fr.o.m. juli 2018 blev ny ordförande utsedd i temagruppen, Marie Berg 

verksamhetschef Närhälsan Torslanda vårdcentral.  

Året har präglats av en god stämning på temagruppens åtta möten, med bra diskussioner 

kring uppdraget och målgruppens behov där tandvården nu också är en ny viktig part i 

vårdsamverkan. En arbetsgrupp är utsedd och syftet är att fler berättigade personer skall få 

del av stödet, individer som har rätt till nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska 

identifieras och erbjudas munhälsobedömning enligt överenskommelsen. Målet för 

uppdraget är att identifiera hur information om stödet kan förmedlas. Göra känt vem som 

gör vad och påverka framtagande eller revidering av rutiner hos de olika berörda 

huvudmännen. Tre möten har avhållits och en slutrapport ska vara klar till sommaren. 

Temagruppens arbete har utgått från omvärldsbevakning som resulterade i en 

omvärldsbild där bland annat det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet, Vårdsamverkan Västra 

Götaland (VVG) och Ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

uppmärksammats.  

  

 

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse 

Uppdraget att sätta samman en arbetsgrupp med representanter från samverkansområdet 

med målet att Förbättra vårdprocesser kring personer med svåra multifunktionella hinder 

och med understödd andning har dragit ut på tiden. Förhoppningen är att ha ett första möte 

i början av 2019. 

Personer med CWP – kronisk utbredd smärta ska få bättre vård och stöd. Detta mål har inte 

arbetats med under året och är inte något prioriterat område 2019.   
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Mål, aktivitet och utfall  

Mål Aktivitet Uppföljning 

Genom samverkan ska den 
enskilde få en trygg, säker och 
effektiv in och utskrivning 
från sluten hälso- och 
sjukvård. 

Länsgemensamt arbete för 
implementering av 
överenskommelse och riktlinje 
(rutin) vid samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso-och 
sjukvård 

Omhändertaget i UG SAMSA 

Personer med behov av 
tandvårdsstöd ska få det 

Kartlägga behovet av 
kompetensutveckling 

Arbetsgrupp med representanter från de olika 
temagrupperna har haft  
tre möten 

Rutin för avvikelser i 
samverkan ska ge 
personen en tryggare och 
säkrare vård- och omsorg i 
övergången/informationen 
mellan huvudmännen 
 

Identifiera återkommande 
avvikelser i samverkan,  
 

Avvakta länsgemensam 
uppdragshandling 

En arbetsgrupp i UG SAMSA ska sättas samman med 
representanter  
från samverkansområdet som ska  
analysera och sammanställa de avvikelser som 
rapporteras in.  
De flesta avvikelser ska omhändertas i NOSAM, kan det 
inte lösas där  
ska det lyftas till temagrupperna. 

Förbättra vårdkedjeprocesser 

kring personer med förvärvad 
hjärnskada och 
funktionshinder under 65 år. 

Förbättra vårdkedjeprocesser kring 
personer med förvärvad hjärnskada 
och funktionshinder under 65 år. 

 

Lena Arvidsson regional projektledare har rapporterat sitt 
uppdrag  
på temagruppens möte 6 oktober 

Förbättra vårdprocesser kring 
personer med svåra 
multifunktionella hinder och 
med understödd andning 

Skriva en uppdragsbeskrivning till 
utsedd arbetsgrupp från ingående 
parter  
 
Identifiera befintligt material och 
genomföra en nulägesanalys av 
utskrivningsprocessen 

En arbetsgrupp bestående av verksamhetspersoner från  
Samverkansområdet ska utses. Processledare Björn 
Gunnarsson  
sammankallande.  

Personer med ex. cancer, 
hjärtinfarkt, stroke, förvärvad 
hjärnskada mm ska möta 
personal som har kunskap och 
vågar se och samtala om 
psykisk ohälsa samt kan ge 
stöd till den enskilde att 
söka/lotsa till professionell 
vård 
 
Suicidprevention/nollvision 

Utbildning i första hjälpen till 
psykisk hälsa för att nå nollvision 
gällande suicid 
 
 

Temagruppen tar fram mer synpunkter från 
verksamheterna om hur denna  
aktivitet ska kunna genomföras . Utbildning till personliga  
assistenter och LSS , brukarorganisationer i första hjälpen 
psykisk hälsa har inte påbörjats.  

Personer med CWP – kronisk 
utbredd smärta ska få bättre 
vård och stöd 

Ta fram fakta och en nulägesanalys Detta mål har inte genomförts. 

 
  



    

  
Fastställd av Ledningsgrupp för samverkan, LGS 2019-02-07 

 

 

 

 

Avsnitt: Temagrupp Psykiatri  Årsrapport 2016  Sida 21 av 91 

 

Temagrupp Psykiatri 

Årsrapport 2018 

Datum: 2018-12-28 

 

Sammanfattning och analys 

Temagrupp Psykiatri har träffats vid 7 tillfällen. Under året har ledamöter tillkommit från 

Öckerö, Vuxenhabiliteringen och Härryda, varefter representation finns från samtliga 

verksamheter bortsett från Primör. Även god brukarmedverkan finns då två ledamöter från 

NSPHIG deltar i arbetet. 

Ingvor Gunnarsson, sektorchef, Göteborgs stad, lämnade i augusti över ordförandeskapet 

till Pia Rydell, verksamhetschef, SU.  

 

Sammanfattning av gruppens arbete under 2018 

Arbetet har fortgått under året enligt samverkansplanen där arbetet koncentrerats kring 

nedan områden. 

 

Stöd för implementering av vård- och stödsamordningsmodellen och SIP har skett genom 

genomförda utbildningar och handledningstillfällen, genom riktad information till Nosam 

samt särskilda SIP utbildningstillfällen till enskilda verksamheter.  

  

Berosam har utifrån avvikelser i vårdkedjan arbetat med att belysa, analysera och föreslå 

förändringar för att förbättra samverkan och samordnad vård- och omsorg kring individer 

inom missbruk/beroende och/eller psykisk ohälsa. Förbättringsarbete har genomförts 

kring bland annat LVM.  

 

Tillämpningsanvisningar har tagits fram för att öka förutsättningar för personal från 

verksamheterna att följa överenskommelse om samverkan kring personer med psykiska 

funktionsnedsättningar och personer med missbruk.  

 

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse 

Under 2018 har Temagruppens arbete tydliggjort behov av fortsatt och förstärkt arbete i 

samverkan inom nedan områden. 

 

Införande av förändrade arbetssätt enligt lagen om in-och utskrivning från sluten 

hälso-och sjukvård 

Arbete bör ske för att utveckla in- och utskrivningsprocessen enligt ny lagstiftning om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Vård- och stödsamordning, med 

SIP som redskap, utgör en befintlig struktur för samverkan. När samverkan startar enligt 

vård- och stödsamordning startar även ett arbete för att förebygga behov av inläggning på 

sjukhus.  
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En handlingsplan har tagits fram för att utveckla förnyat arbetssätt. Samsynsgruppen har 

fått utökat uppdrag att gemensamt arbeta för framtagande av rutiner som främjar en 

effektiv in- och utskrivningsprocess i enlighet med lagstiftningen i praktiken.  

 

Integrerade verksamheter 

Temagruppen har under tidigare år tagit fram förslag kring integrerade verksamheter. 

Verksamheterna har inte kunnat startas. En orsak har varit att det saknas en process för att 

få tillstånd en gemensam finansiering av de integrerade verksamheterna. Dialog har under 

2018 inletts med politiken för att skapa en arbetsprocess för beslut kring finansiering.  

En ledningsgrupp har bildats under 2018 utifrån mellanvårdsboendeberoende och en 

projektplan finns framtagen. Temagruppen följer samtidigt arbetet som pågår i utveckling 

av ACT Göteborg och mobila fältteamet. En utökad dialog planeras med Härryda och 

Partille, som hittills inte har varit avtalsparter i mobila fältteamet eller ACT teamen, där en 

frågeställning är hur en utökad samverkan kan formas utifrån dessa verksamheter.  

 

Integrerade arbetssätt/ Vård- och stödsamordning 

Vård och stödsamordningsutbildningarna med tillhörande handledning har fortsatt.  

Modellen används i verksamheterna men inte fullt ut i enlighet med temagruppens 

målsättning. En arbetsgrupp har bildats som kommer att se över riktlinjer, vård och 

stödsamordningsutbildningens innehåll samt organisering av handledning och metodstöd.  

 

Ökad fysisk hälsa  

Mortaliteten vid psykiska sjukdomar är hög. Personer med schizofreni har i genomsnitt 

cirka 15 år kortare livslängd jämfört med normalbefolkningen. De vanligaste dödsorsakerna 

är hjärt- och kärlsjukdom och suicid men också cancer och lungsjukdom är vanliga. Många 

av sjukdomarna går att förebygga, eller behandla framgångsrikt om de upptäcks i tid.  

Arbetet fortsätter med att sprida kunskap kring metoder i det kliniska arbetet som ger 

resultat avseende att motverka livsstilssjukdomar och främja hälsa genom 

frukostseminarium med hälsotema för personal. Nosam rekommenderas att gemensamt 

implementera regional medicinsk riktlinje kring somatisk hälsokontroll för personer med 

långvarig psykisk sjukdom.  

 

 

Fokusområden för 2019 års arbete 

Temagrupp Psykiatri har beslutat att prioritera nedan områden i det fortsatta arbetet. 

 

• Ökad användning av SIP som verktyg med målsättning om sammanhållen god vård 

och omsorg. 

• Förstärkt samverkan kring RMR och rutiner för övergång från barn-till 

vuxenvården. 

• Förstärkt samverkan kring RMR -Årligt hälsosamtal och somatisk kontroll av 

patienter med långvarig psykiatrisk ohälsa. 

• Införande av förändrade arbetssätt enligt lagen om in-och utskrivning från sluten 

hälso-och sjukvård.  

Stärka och utveckla det alkoholpreventiva arbetet. 
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Mål, aktivitet och utfall  

 

Mål Aktivitet Uppföljning 

Personer med psykisk 
sjukdom/ohälsa ska ha god 
fysisk hälsa. 
 
Personer med psykisk 
sjukdom söker den vård de 
behöver för sina fysiska 
besvär och sjukdomar. 

Fortsatt spridning av RMR om 
årlig hälsokontroll genom riktad 
information till Nosam.  
 
Hälsofrukostseminarium för 
personal i december.  
 
Samverkan för ökad fysisk hälsa 
finns med som föreläsning på 
vård och 
stödsamordningsutbildningen.   

Arbetet har lett till en ökad medvetenhet hos personal 
kring vikten av att arbeta med hela hälsan.  
Uppföljning kring antal personer som får del av årlig 
hälsokontroll bör följas för att utvärdera effekten av 
personalens ökade kunskap. 
Examensarbeten från vård- och 
stödsamordningsutbildningen har visat kunskap på 
arbetssätt för ökad fysisk hälsa vid psykisk sjukdom. 

De personer som har behov 
av samordnade insatser har 
en samordnad individuell 
plan. 
 

Introduktionsutbildning i 
oktober för nyanställd personal, i 
vilken kunskap om SIP utgör en 
del. 
Samverkansdialog med fokus på 
SIP och utskrivning från sjukhus 
genomfördes i maj.  

Antal genomförda SIP mäts och följs i samband med 
årsskiftet 2018/2019. Antalet SIPar förväntas ha ökat. 
Personal från både kommuner och sjukvården fanns 
representerade på utbildningarna och 
samverkansdialogen, cirka 60 deltagare per tillfälle. 

Överenskommelsen om 
samverkan kring personer 
med psykisk 
funktionsnedsättning och 
personer med missbruk ska 
följas. 

Tillämpningsanvisningar till 
överenskommelsen är framtagna 
genom dialog och aktivt arbete av 
representanter från samtliga 
verksamheter. 

Då tillämpningsanvisningarna började gälla 1/12 går det 
inte att utvärdera följsamheten till överenskommelsen 
ännu.  

Personer med psykisk 
funktionsnedsättning ska få 
en trygg och säker kontakt 
med vård och omsorg. 

Berosam har arbetat med 
kvalitets- och 
verksamhetsutveckling efter 
analys av avvikelser. Arbetet 
finns beskrivet i rapport. 

Berosams arbete har lett till förbättrad sammanhållen 
vård för den enskilde genom samverkan, vilket syns i 
minskat antal avvikelser avseende samverkan vid behov 
av LVM vård. 

Personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
erbjuds stöd i och över tid 
av alla aktörer i samhället 
som de har behov av, och 
tappar inte kontakt med 
vård och omsorg. 

 

Personer med missbruk och 
psykisk ohälsa får vård 
parallellt och samordnat. 

Utveckling av integrerade 
verksamheter och arbetssätt 
genom: 
 

1. Utbildningar i vård- och 
stödsamordning, inblick 
och 7,5 hp 

 
2. Mellanvårdsboenden, 

uppstart och uppföljning 
 

3. Utveckla 
samverkansformer kring 
stöd och behandling för 
spelberoende. 

Utbildningen i vård och stödsamordning har genomförts 
under våren 2018 där 30 personer examinerades i maj 
och 20 personer i december.  
Ledningsgrupp för mellanvårdsboende beroende har 
bildats och beroendekliniken har tilldelats medel för år 
2018 för sjukvårdens del i verksamheten efter beslut i 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. Arbete enligt 
framtagen projektplan fortgår. 
Beroendekliniken har bjudit in samverkande parter till 
referensgrupp för den nystartade mottagningen för 
spelberoende. Då frågan hanteras i ordinarie 
verksamheten har temagruppen inte arbetat vidare med 
frågan.   

 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%c3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%c3%a4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%c3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%c3%a4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%c3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%c3%a4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%c3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%c3%a4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%c3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%c3%a4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
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Temagrupp Äldre 

Årsrapport 2018 

Datum: 2018-12-21 

 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av gruppens arbete under 2018 

Temagrupp Äldre har under året haft sju möten av planerade tio. Två möten ställdes in på 

grund av för få deltagare. Temagrupp äldre ska bestå av 15 representanter. Det har varit i 

snitt 8 deltagare per möte. Det har saknats representation från privata vårdcentraler, 

Angereds Närsjukhus/Frölunda Specialistsjukhus och Partille kommun.   

Anna-Clara Collén Sektionschef på Strokeenheten Östra sjukhuset växlade över till Carin 

Bringestedt Sektorchef SDF Centrum som ny ordförande fr.o.m. hösten 2018. Nya ledamöter 

under 2018, Annika Ljungh Sektorchef SDF Örgryte-Härlanda och Selma Avdic Sektionschef 

Geriatrik SU Mölndal. 

Uppdraget i Temagrupp Äldre är att den enskilde ska uppleva att vården och omsorgen är 

samordnad och sammanhållen, vilket innebär att äldreomsorg, hemsjukvård, primärvård 

och sjukhus samverkar runt de sjuka äldre. Det gör vi genom att stärka och systematiskt 

förbättra samverkan i vård och omsorg för personer över 65 år som har behov av 

samordnade insatser. Vår verksamhetsplan utgår från den regionala handlingsplanen, Det 

goda livet för de mest sjuka äldre i Västra Götaland. 

Mobil närvård har övergått från projekt till att ingå i Krav och kvalitetsboken 2018. Det har 

varit några regionala träffar med koordinatorer och följeforskare som kommer att 

presentera en slutrapport mars 2019.  Under 2018 har processledare för Temagrupp Äldre 

varit sammankallande för projektledare Mobil Närvård i Göteborgsområdet. Tre möten har 

genomförts och syftet är att delge varandra tips och idéer samt ett erfarenhetsutbyte. De 

delregionala nätverksträffarna fortsätter under 2019. 

Den nya lagen (2017:612) om samverkan vid in och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård som gäller från 180101har varit en fast punkt på dagordningen. 

Överenskommelsen om att VGR ska starta 180925 har följts upp i temagruppen. 

Processledaren har deltagit i den regionala arbetsgruppen och varit ordförande i den 

delregionala utvecklingsgruppen SAMSA och rapporterat från de möten som hållits. 

 

 

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse 

I aktivitetsplanen är ett av målen att rutin för avvikelser i samverkan ska vara välkänd och 

tillämpas. Det är viktigt att vårdsamverkan som arbetar på strategisk nivå får en överblick 

över systemet och en kännedom om var det brister och vad som behöver göras. Det är väl 

känt att det finns brister vad gäller avvikelserapportering och samtliga parterna menar att 

återkopplingen kan förbättras. Regionalt pågår ett arbete för en gemensam 

avvikelsehantering. Prrojektledare är utsedda och börjar sitt arbete 2019.  

Arbetet med flera av årets mål och aktiviteter kommer fortsätta under 2019. Nedan följer 

temagruppens aktiviteter under 2018 utifrån aktivitetsplansplan och aktuella mål.  
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Mål, aktivitet och utfall  

Mål Aktivitet Uppföljning 

De sjuka äldre får en trygg och säker 
inskrivning. Antalet 
direktinläggningar och remisser till 
sluten hälso-och sjukvård i samband 
med inläggning ska öka. 

Dialog med NOSAM gällande: 
Finns det rutiner för hur 
vård- och omsorgspersonal 
ska kunna komma i kontakt 
med den vårdcentral där den 
äldre är listad 

Rutin Inläggningsklar patient till medicin och geriatrik 
finns på Samverkanstorget och innebär möjlighet att 
direktinlägga patient på slutenvårdsplats för geriatrik och 
medicin inom SU.  
 
 
Antalet remisser från Primärvården till sluten hälso- och 
sjukvård. Antalet direktinläggningar. 
 
Har inte gått att få fram aktuell statistik. 

Genom samverkan ska den enskilde 
få en trygg, säker och effektiv 
utskrivning från sluten hälso-och 
sjukvård 

Länsgemensamt arbete för 
implementering av 
överenskommelse och 
riktlinje(rutin) vid 
samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso-och 
sjukvård 

Omhändertaget i UG SAMSA som varit delaktiga i 
framtagande av regionala riktlinjer och rutiner 

Äldre med behov av tandvårdsstöd 
ska identifieras inom slutenvården 

Hjälpbehov munhälsa och 
behov av uppföljning N-intyg 
eller F-intyg bör finnas i IT-
tjänsten SAMSA 

Det arbetas på ett förslag som ska med till kommande 
version av IT-tjänsten.  

Rutin för avvikelser i samverkan ska 
ge personen en trygg och säker vård-
och omsorg i 
övergången/informationen mellan 
huvudmännen. 

Identifiera återkommande 
avvikelser i samverkan  
  
Avvakta länsgemensam 
uppdragshandling. 

Stående punkt på möten Temagrupp Äldre. En arbetsgrupp 
i UG SAMSA ska sättas samman och där ska man analysera 
och komma med förslag på förbättringsåtgärder. De flesta 
avvikelser ska omhändertas i NOSAM 

De äldre ska möta personal som har 
kunskap och vågar se och samtala 
om psykisk ohälsa samt kan ge stöd 
till den äldre att söka professionell 
vård.   

Första hjälpen-instruktörer 
anordnar utbildningar av 
Första hjälpen till psykisk 
hälsa för medarbetare i 
kommun och sjukvård.  
  
Nätverk/ sammankallande 
för instruktörer. 

Antal utbildade 2018  
1800 Första hjälpare-äldre och vuxna 
 
16 instruktörer utbildade i Göteborgs stad,  
 
 
3 mötestillfällen  
Genomfört gemensam nätverksträff med VGR med 
erfarenhetsutbyte och föreläsningar 

Öka kunskapen hur vi kan förebygga 
den psykiska ohälsan och främja den 
psykiska hälsan hos äldre. 

Konferens tillsammans med 
GR Konferens 2018-02-28 
Hur förebygger vi psykisk 
ohälsa och främjar psykisk 
hälsa hos äldre?  

Övervägande positiva omdömen om konferensen i februari. 
Konferens 190305 med tema psykisk ohälsa hos anhöriga 
till äldre. 

Legitimerad personal inom 
primärvård och kommun får 

Erbjuda hjärtsvikts-
utbildningar till 
arbetsterapeuter, 

Inställd på grund av för få deltagare. 
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Mål Aktivitet Uppföljning 

fördjupad kunskap inom området 
hjärtsvikt 

fysioterapeuter och 
sjuksköterskor inom 
primärvård och kommun 
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NOSAM Angered 

Årsrapport 2018 

Datum: 2019-01-11 

 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av gruppens arbete under 2018 

Sammanfatta NOSAM-områdets arbete under året och analysera aktiviteter utförda 

2018. Var står vi idag? Nådde vi dit vi ville? 

 

Ny organisation – risker och behov 

I Angered finns det generellt en positiv samverkansanda. Under 2018 har NOSAM Angered 

haft två möten över temagruppsgränser. NOSAM Angered har fortsatt förändringsarbetet 

som påbörjades under 2017 och har nu lagt om organisation och mötesstruktur. Tidigare 

täta mötesforum med alla representanter i alla temagrupper på NOSAM-nivå är upplöst, 

enligt beslut på mötet för NOSAM Angered i april. Mer kraft riktas istället till arbete i 

respektive lokal temagrupp. Ordföranden för temagrupperna ska träffas två gånger per år. 

Ordförandefunktionen för NOSAM Angered som helhet är därmed avslutad, enligt beslut av 

ordföranden i november. NOSAM Angered har processtödsfunktion som tidigare. 

 

Fördelar med strukturen är att kraft riktas in till respektive temagrupp, vilket lett till mer 

effektiva möten och större handlingskraft. Temagrupperna fungerar som styrgrupper för 

arbetsgrupper med avgränsade uppdrag. Nackdelar med upplägget är t ex risker gällande 

informationsöverföring och att verksamheter med samverkansbehov inom flera teman 

saknar ett samlat forum. Processtödet kommer att jobba med dessa risker under 2019. 

 

Barn och Unga Temagruppen har formerats och haft fem möten under året. Många aktörer 

vill vara med i gruppen, vilket är en positiv utveckling. Det ligger dock en utmaning i att 

hålla gruppen till lämplig storlek med frågor som berör en majoritet. Handlingsplan finns. 

 

Det finns uppdrag från temagruppen Barn och unga till den lokala Västbusgruppen, samt en 

handlingsplan för Västbusarbetet. Västbusgruppen har haft omsättning på representanter 

och därmed lägre kontinuitet och handlingskraft i arbetet. Gruppen ha dock hållit fyra 

möten under året samt en kompetensutvecklingsdag för medarbetare under våren. 

 

Psykiatri Temagrupp för psykiatri i Angered startade upp under 2017. Gruppen har haft 

omsättning av representanter och saknar handlingsplan. Gruppen har haft ett möte under 

året. Aktuell fråga under 2018 har främst varit omställning för samverkan vid utskrivning 

och arbete i SAMSA, detta arbete pågår även framåt 2019. Kontinuitet kan förbättras 2019 

då representanter för verksamheterna finns på plats och handlingsplan tas fram. 

 

Äldre. God uppslutning på möten som sker månadsvis. Nio möten har hållits under året. 

Handlingsplan och stående dagordning finns. Under året har Gårdsten Vårdcentral öppnat, 
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de ingår i NOSAM. Även stadsdelens MAS, områdeschef för utförare äldreomsorg och 

biståndsenhet har funnits representerade på möten. Mobil hemsjukvårdsläkare, mobilt 

närsjukvårdsteam och samverkan vid utskrivning och läkemedelshantering har varit stora 

frågor under året. Flera arbetsgrupper är igång t ex gällande samverkan vid utskrivning 

samt samverkan gällande insulinordinationer. Flera lokala överenskommelser och rutiner 

har tagits fram under året. En förstudie inför projekt kallat Gränslös vård, med syfte att 

skapa förbättrad vårdsamverkan för äldre kroniskt sjuka patienter, påbörjas 2019.   

 

Mitt i livet. NOSAM Mitt i livet finns inte i Angered. Intresse för samverkan i dessa frågor 

har framkommit från olika verksamheter under 2018, ev startar grupp under 2019 om 

intresse kvarstår. 

 

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse 

Om målet inte har nåtts, vad krävs för åtgärder för att nå det? Vad ska vi arbeta med 

nästa år? Framgångsfaktorer och utvecklingsområden? 

 

Det finns stora behov av en gemensam kommunikationsplattform för lokala gemensamma 

aktiviteter, beslutade program och rutiner, informationsmaterial, kontaktinformation etc. 

Frågan är angelägen för att utveckla samverkan i Angered vidare under 2019 och frågan har 

aktualiserats till kommunikatör på Kommun och sjukvård. Möte angående detta hålls med 

Josefin Lantz kommunikatör, Karin Elias processtöd NOSAM Angered och Emelie Weisbjerg 

projektledare Gränslös Vård i Angered 190108. 

 

 

Mål, aktivitet och utfall  

Mål Aktivitet Uppföljning 

NOSAM BARN OCH UNGA   

Tidiga åtgärder för att förhindra 
undvikbara insatser. 

-Utarbeta en handlingsplan för 
Familjecentrerat arbetssätt 
-Utveckla familjecentrerat arbetssätt på 
hälsofrämjande arenor 

 

Koordinator började sin anställning i mars 
2018. Handlingsplan är beslutad och 
revideras vid behov.  

Se ovan Uppdatera och ta fram ny version av 
Föräldraguiden Angered 

Finns i handlingsplan 2019. 

Se ovan Öka kunskapen om Västbus riktlinjer för 
aktörer som jobbar med de små barnen 0 – 12 
år. Uppdrag från NOSAM barn och unga till 
lokal Västbusgrupp att arrangera 
återkommande grundutbildning samt 
fördjupningsutbildning till berörd personal. 

Utbildningsdag hölls under vår 2018 med 
ca 20 deltagare. Planerad utbildningsdag 
under hösten ställdes in pga för lågt 
deltagande. 
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Mål Aktivitet Uppföljning 

Avvikelser när det gäller brister i 
samverkan lyfts fortlöpande, 
dokumenteras och analyseras. 

Uppdrag från NOSAM barn och unga till lokal 
Västbusgrupp att se över och tydliggöra 
struktur för avvikelsehantering. 

Finns i handlingsplan inför 2019. Inga 
avvikelser har framkommit till lokal 
Västbusgrupp under 2018. 

Systematisk uppföljning av SIP:ar  Uppdrag från NOSAM barn och unga till lokal 
Västbusgrupp att arbeta fram struktur för hur 
vi samlar SIP:ar 

Finns i handlingsplan 2019. 

NOSAM ÄLDRE   

Genom samverkan ska den enskilde 

få en trygg, säker och effektiv 

utskrivning från sluten hälso-och 

sjukvård  

 

Samverkansdialog chefer 9-10 april 

 

Arbete för implementering av 

överenskommelse och riktlinje(rutin) vid 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso-

och sjukvård . 

Klar. Arbetsgrupp finns. Lokala rutiner 

beslutade. 

Rutin för avvikelser i samverkan ska 

ge personen en trygg och säker 

vård-och omsorg i 

övergången/informationen mellan 

huvudmännen.  

 

Identifierat behov: Identifiera 

återkommande avvikelser i 

samverkan  

Avvikelser, forts. 

Processledare Temagrupp Äldre inbjudna till 

NOSAM Äldre 

 

 

 

 

Processledare från kommun och sjukvård 

närvarade vid NOSAM Äldre i maj.  

 

 

 

 

 

Se ovan Stående punkt på dagordning NOSAM Äldre 

 

Flera avvikelser har diskuterats i NOSAM 

Äldre under 2018, gemensamma rutiner 

och checklistor har tagits fram som 

åtgärder relaterade till dessa avvikelser 

för att förhindra upprepning. 

Se ovan Rutiner för samverkan på korttidsboende 

Hammarhus. 

Rutin för samverkan inom kommunens 

korttidsverksamhet beslutad. 

De sjuka äldre får en trygg och säker 

inskrivning. Antalet 

direktinläggningar och remisser till 

sluten hälso-och sjukvård i samband 

med inläggning ska öka: 

Säkerställa att vård sker på rätt nivå, 

minska undvikbar slutenvård.  

Identifierat problem: Informationsöverföring 

Rutiner för hur vård- och omsorgspersonal ska 

kunna komma i kontakt med den vårdcentral 

där den äldre är listad för snabb 

läkarbedömning. Inventera, sammanställa och 

informera vilka vägar och tjänster som finns 

hur gången ska vara för att få bedömning, rätt 

vård på rätt nivå, undvika att åka till sjukhus 

eller befintlig rutin för direktinläggning. 

Finns i handlingsplan inför 2019 

sip:ar
sip:ar
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Mål Aktivitet Uppföljning 

Se ovan Identifierat problem: Informationsöverföring 

 

Rutin inför patient skickas in till sjukhus. 

Informera om olika kontaktvägar för sociala 

behov t ex trygghetsplats på korttid samt 

informera om rutinen för direktinläggning. 

Finns i handlingsplan inför 2019 

Se ovan Mobil närvård - hemsjukvårdsläkare Former för samverkan gällande 

läkarmedverkan i hemsjukvård har 

förändrats under 2018. Efter sommaren 

stod det klart att Capio inte längre kunde 

köpa läkartimmar av Närhälsan. 

Närhälsan Lövgärdet önskade dra sig ur 

gemensam hemsjukvårdsläkare. Nya 

samverkansrutiner har tagits fram. 

Se ovan Mobil närvård - närsjukvårdsteam Team med en läkare och två 

sjuksköterskor har rekryterats av 

Angereds Närsjukhus under projekttiden 

senhöst 2018, och fortsätter i 

förvaltningsläge 2019. Rutiner finns 

beslutade och är under framtagande.  

Se ovan Förstudie politiskt initierat projekt Gränslös 

vård 

Projektledare till förstudie rekryterad 

under vintern 2018, förstudie genomförs 

januari - mars 2019.  

Äldre med behov av tandvårdsstöd 

ska identifieras inom slutenvården.  

Bjuda in MAS och klinikchefer Folktandvården 

till kommande NOSAM Äldre om 

tandvårdsstöd. 

Finns i handlingsplan 2019 

Öka kunskapen hur vi kan förebygga 

den psykiska ohälsan och främja den 

psykiska hälsan hos äldre: 

De äldre ska möta personal som har 

kunskap och vågar se och samtala 

om psykisk ohälsa samt kan ge stöd 

till den äldre att söka professionell 

vård.  

Bjuda in processledare Temagrupp Äldre 

Agneta för mer information om pågående 

arbete. 

 

Processledare från kommun och sjukvård 

närvarade vid NOSAM Äldre i maj.  

 

Se ovan Första hjälpen-instruktörer anordnar 

utbildningar av Första hjälpen till psykisk 

hälsa för medarbetare i kommun och sjukvård.  

 

Anpassad utbildning ges internt till 

medarbetare inom äldreomsorgen inom 

SDF Angered av enhetschef som även är 

specialistsjuksköterska inom psykiatri. 

Legitimerad personal inom 

primärvård och kommun får  

fördjupad kunskap inom området 

hjärtsvikt.  

Möjlig kompetensutveckling av primärvård?  

 

Hjärtsviktsutbildningar på SU, endagstillfällen 

och 15hp-kurs. 

Finns i handlingsplan 2019 
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Mål Aktivitet Uppföljning 

 

Ökat antal SIP Handlingsplan, kontaktlistor och lokala rutiner 

påbörjade, systematisk uppföljning av SIP 

behövs.   

Statistik ska följas genom primärvårdens 

journalsystem.  Arbete fortsätter 2019 

Lokalt uppmärksammat behov: 

Förbättrad samverkan gällande 

läkemedelshantering  

Identifierat behov: Rutiner för fördjupad 

läkemedelsgenomgång. 

Rutin beslutad. 

Se ovan Identifierat behov: Rutiner då patienter inte 
kan betala sina läkemedel.  

Rutin beslutad, samverkad även med 
individ- och familjeomsorg i stadsdelen. 

Se ovan Identifierat behov: Samverkan med apotekare? Finns i handlingsplan 2019 

Se ovan Identifierat behov utifrån inkommen avvikelse: 
Trygghetsordinationer vid vård i livets slut. 

Lokala rutiner och checklista för 
trygghetsordinationer och KAF 
kommunalt akutläkemedelsförråd 
beslutade. 

Se ovan Identifierat behov utifrån inkommen avvikelse: 
Samverkan vid insulinordination. 

Lokal arbetsgrupp tillsatt, rutiner gällande 
insulinordination under bearbetning. 

Lokalt uppmärksammat behov:  
Aktuell information gällande 
influensa, vårdhygien och relaterade 
insatser 

Hygiensjuksköterska och läkare från 
SU/Vårdhygien besökte NOSAM Äldre 26 
november.  

Klart. 

NOSAM Psykiatri   

Samverkan vid utskrivning från 
slutenvård 

Etablerad kontakt, samverkansmöte gällande 
arbete i SAMSA mellan öppenvårdspsykiatri 
PMG och Närhälsan. 

Handlingsplan 2019 ska upprättas 
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NOSAM Psykiatri, Askim-Frölunda-Högsbo och 

Västra Göteborg  

Årsrapport 2018 

Sammanfattning år 2018: 

Under året har NOSAM psykiatri  haft möte vid sex tillfällen. Mycket arbete om samverkan 

har diskuterats mellan verksamheterna som ingår. En stor fråga har varit arbetet med SIP 

och erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt. Vid flera tillfällen har personer bjudits in för att 

öka kunskap i gruppen och för att få relevant information. Exempel på detta är information 

från temagrupp psykiatri, brukarmedverkan, projekt ”Ungas psykiska hälsa” . 

 

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse 

En viktig framtidsfråga är att diskutera hur de viktigaste frågorna för samverkan verkligen 

lyfts fram på NOSAM-möte. Viktigt att inbjudna kommer och för att öka motivationen 

behöver angelägna ämnen beredas för möten. 

För att se fortsätta arbetet med att SIP ska öka, behöver antalet registreras. 

 

Mål, aktivitet och utfall  

Mål Aktivitet Uppföljning 

De personer som har behov av 
samordnade insatser har en 
samordnad individuell plan. 

Framtagande av 
handlingsplan för utbildning 
och samverkansdialog.  
Följa av SAMSA framtagen 
handlingsplan.  
NOSAM psykiatri: Mäta 
antalet SIP och följa att 
antalet ökar.  
Alla medarbetare ska se SIP 
filmen. 

Utbildning I SIP anordnas kontinuerligt där mycket 
personal deltagit. Utbildningarna fortgår för att alla ska ha 
möjlighet att delta. 
Uppföljning av SIP följs upp på alla NOSAM-möte och 
mycket utvecklingsmöjligheter diskuteras. 
Erfarenhetsutbyte mellan verksamheter sker. 
Antalet SIP finns inte dokumenterat, men kan vara en 
förbättringsåtgärd under 2019?  

Personer med psykisk 
sjukdom/ohälsa ska ha god fysisk 
hälsa.  
Personer med psykisk sjukdom 
söker den vård de behöver för sina 
fysiska besvär och sjukdomar.  
 

Säkerställa att personer med 
långvarig psykisk sjukdom 
erbjuds stöd för att 
genomföra årlig 
hälsokontroll enligt RMR.  
 
Kommunen påbörjat satsning 
för brukare med boendestöd. 
 
Organisationen NSPHiG varit 
på möte och berättar hur de 
jobbar. 
 

Dialog påbörjats under slutet av 2018. Planerar att år 2019 
ha som stående punkt för att se hur detta förbättras i 
verksamheterna. 
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Mål Aktivitet Uppföljning 

Suicidprevention Uppföljning i NOSAM. 
Madeleine Lund har varit på 
NOSAM och informerat om 
sitt arbete.  
”Rutin för medarbetare att 
stödja i psykisk 
krissituation”. En rutin för 
medarbetare i 
verksamheterna har arbetats 
fram. 

Pågående kontinuerligt arbete inom NOSAM psykiatri. 
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NOSAM Äldre Askim-Frölunda-Högsbo 

Årsrapport 2018 

Datum: 2019-01-16 

 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av gruppens arbete under 2018 

Det finns en stor vilja till gott samarbete mellan primärvård och kommun. Det som ofta 

sätter käppar i hjulet är kontinuitetsbristen inom båda områdena. När för många har jobbat 

för kort tid så finns risken att kunskapen blir ytlig i alla regler och rutiner som berör 

samverkan och samarbete. Vi har inte särskilt många patienter som finns väntande på SU, i 

många fall upplever sjuksköterskorna i kommunen att läkartillgången inom pv är bra och 

att vi inte behöver skicka in personer i onödan men det händer tyvärr då och då. 

 

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse 

Den absolut största utmaningen är bristen på alla typer av legitimerad personal och den 

rörelse som finns. Tidig kommunikation mellan främst slutenvården och kommunen om vad 

som planeras i den andra organisationen och som kan påverka den andra parten. 

 

Mål, aktivitet och utfall  

Mål Aktivitet Uppföljning 

De sjuka äldre får en trygg och säker 
inskrivning. Antalet 
direktinläggningar och remisser till 
sluten hälso-och sjukvård i samband 
med inläggning ska öka  
 

Från aktivitetsplan: 
 
Dialog med NOSAM gällande: 
Finns det rutiner för hur 
vård- och omsorgspersonal 
ska kunna komma i kontakt 
med den vårdcentral där den 
äldre är listad.  
 
NOSAM: 
Dialog på NOSAM-möte 
 

Alla hemtjänstlag har sedan många år direktnummer till 
alla vårdcentraler. Förutom information om telefonnummer 
finns också kommunikations- och informationsstrukturen 
SBAR. 
 
Oro fanns att hemtjänsten skulle ”ringa ner” vårdcentralen, 
detta har ännu inte hänt efter årliga kontroller. 
 
Vi har inte statistik på direktinläggningar. 
 
Uppföljning är genomförd med alla kommunala 
sjuksköterskor om hur kontakten är med vårdcentralerna 
avseende läkartillgänglighet. Resultatet har kommunicerats 
med alla vårdcentraler i samband med påskrift av 
läkaravtal för 2019. 

Genom samverkan ska den enskilde 
få en trygg, säker och effektiv 
utskrivning från sluten hälso-och 
sjukvård  
 
Trygg hemgång 

Länsgemensamt arbete för 
implementering av 
överenskommelse och 
riktlinje(rutin) vid 
samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso-och 
sjukvård  

NOSAM har haft frågan uppe på varje möte samt haft ett par 
extra träffar med fokus på kommunikation vid utskrivning. 
Fasta tider för telefonavstämningar finns dagligen mellan 
primärvård och kommun. Upplevelsen är att problemet inte 
finns här utan sjukhusets alla uppskjutna vårdplaneringar 
som tar kraft och resurser när de flyttas allt för ofta. Bra 
planeringar är gjorde, så kommer inte patienten idag, inte i 
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Mål Aktivitet Uppföljning 

 morgon men kanske under en sen eftermiddag när teamet 
inte är på plats och hemgången blir inte som vi önskar. 
Personer kommer ibland hem utan hjälpmedel och utan 
vald rehabenhet tillagd i SAMSA, det nya vårdval rehab 
behöver kommuniceras bättre.  

Rutin för avvikelser i samverkan ska 
ge personen en trygg och säker vård-
och omsorg i 
övergången/informationen mellan 
huvudmännen.  
 

NOSAM äldre: 
Övergripande 
systemfel/avvikelser i 
samverkan identifieras och 
rapporteras till temagruppen 
för att generera ett lärande 
och uppnå förbättringar.  
 

Under senhösten tog vi bla upp hemgångar som inte gått så 
bra och patienter som av sjukhuset lovats korttidsplats.  
 
Det blir en mycket svår situation för kommunen om patient 
och anhöriga har en bild av att korttid är enda möjligheten. 
Huvudregeln är att alla personer ska åka hem och bara i 
undantagsfall används korttid. Väntande patienter på SU 
blir annars många. Detta är inget nytt arbetssätt för 
kommunen men i och med de korta tiderna för beslut om 
fortsatt vårdtid så har efterfrågan av korttid ökat. Hur 
kommunicerar man detta till stora SU? 
 
Pv och kommun har under året haft en arbetsgrupp 
bestående av sjuksköterskor från kommun och pv som 
arbetat med förbättringar, tex gemensamt underlag för 
patientgenomgångar, kontaktvägar, läkemedels och 
blodprovshantering. Gruppen leddes av en koordinator 
med resurser från VG regionen.  

De äldre ska möta personal som har 
kunskap och vågar se och samtala 
om psykisk ohälsa samt kan ge stöd 
till den äldre att söka professionell 
vård.  
 

Första hjälpen-instruktörer 
anordnar utbildningar av 
Första hjälpen till psykisk 
hälsa för medarbetare i 
kommun och sjukvård.  
 
NOSAM äldre: 
Ge medarbetare möjlighet att 
genomföra utbildningen.  
 

Stadsdelen har under många år genomfört 
utbildningsinsatser i Första hjälpen.  
Under 2017-2018 har en lokal suicidplan tagits fram samt 
en mycket kort instruktion som ska delas ut till alla 
medarbetare och chefer som handlar om vad man gör i en 
krissituation. Eftersom vårdcentralerna är berörda har 
informationsbladet samverkats i NOSAM Äldre. All 
hemtjänstpersonal har direktnummer till vårdcentralen. 
 
En önskan är att fler kunde gått utbildningen men pga 
personalbrist har deltagande varit lägre än tidigare år. 

Legitimerad personal inom 
primärvård och kommun får  
fördjupad kunskap inom området 
hjärtsvikt.  
 

Erbjuda hjärtsvikts-
utbildningar till 
arbetsterapeuter, 
fysioterapeuter och 
sjuksköterskor  
inom primärvård och 
kommun. 

Medarbetare av olika professioner har deltagit i 
hjärtsviktsutbildningar.  
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NOSAM Äldre Västra Göteborg 

Årsrapport 2018 

Datum: 2019-01-11 

 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av gruppens arbete under 2018 

Fokus under 2018 har varit trygg och säker hemgång kopplat till ny lagstiftning, Lag 

2017:612. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård.  

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse 

Avvikelsehanteringen gällande samverkan behöver förbättras och processas på ett annat 

sätt i NOSAM för att bli mer strategisk och leda till reella förbättringar för den enskilde.  

 

Mål, aktivitet och utfall  

Mål Aktivitet Uppföljning 

De sjuka äldre får en trygg och säker 
inskrivning. Antalet direktinläggningar och 
remisser till sluten hälso-och sjukvård i 
samband med inläggning ska öka  

Samverkan med hemsjukvårdsläkare 
 

Samverkan sker.  

 Dialog på NOSAM-möte 
 
 

Rutiner finns för hur vård- och 
omsorgspersonal kan kontakta den 
vårdcentral där den äldre finns listad. 

Rutin för avvikelser i samverkan ska ge 
personen en trygg och säker vård-och 
omsorg i övergången/informationen 
mellan huvudmännen 

Övergripande systemfel/avvikelser i 
samverkan identifieras och 
rapporteras till temagruppen för att 
generera ett lärande och uppnå 
förbättringar.  

Rapportering sker via processledare till 
temagrupp äldre. Chefsläkare på SU samlar 
SAMSA-avvikelser. 

De äldre ska möta personal som har 
kunskap och vågar se och samtala om 
psykisk ohälsa samt kan ge stöd till den 
äldre att söka professionell vård.  

Ge medarbetare möjlighet att 
genomföra utbildningen Första 
hjälpen till psykisk ohälsa  
 

Pågår inom ÄO och HSV och startade under 
hösten även för FH. ORDBO har utbildat ca 140 
medarbetare. Inom SÄBO har Grevegården 
utbildat medarbetare. HSV utbildar internt. 

Legitimerad personal inom primärvård och 
kommun får  
fördjupad kunskap inom området 
hjärtsvikt.  
 

Ge medarbetare möjlighet att 
genomföra den WEBB-baserade 
utbildningen. 

Närhälsans rehab har börjat med utbildningen. 

Trygg hemgång 
Lag 2017:612. Samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso-och sjukvård. 

Dialog på varje NOSAM inför 
införandet och ett extra insatt NOSAM, 
tillsammans med AFH 180904. 

Pågår och följs upp vid varje möte. Ett 
förbättringsområde är definierat som gäller att 
förtydliga hur inskrivning i hemsjukvården ska 
gå till.  
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NOSAM Centrum 

Årsrapport 2018 

Datum: 2019-01-11 

 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av gruppens arbete under 2018 

Under året har NOSAM bjudit in externa representanter för att öka kunskap vad som finns 

för våra medborgare i centrum. Vi har fått information av anhörigstödet i Centrum om 

pågående aktiviteter som riktar sig till mitt i livet/psykiatri, har även fått information om de 

förändringarna som avser utskrivningsklara från sluten vård och omen tvärsektionell 

kartläggning om den psykiska hälsan i Centrum och Örgryte. Vi har under året fått följa 

utvecklingen i centrum av vårt familjecentrerade arbetssätt och familjecentralen. 

En stor del av Nosams arbete detta år har varit arbetet kring samverkan kring 

hemsjukvårdsteam och implementeringen av lagen.  

 

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse 

Vi har många nya representanter i Nosam Centrum och behöver under året arbeta med 

mötes struktur/kultur för att nå mål med samverkan. Vi behöver fortsatt under 2019 arbeta 

med samverkan hemsjukvårdsteam då vårdcentralerna kommit olika långt. Vi kommer även 

under 2019 behöva lägga fokus på Samsa frågor 

 

Mål, aktivitet och utfall  

Mål Aktivitet Uppföljning 

Tydliggöra och utveckla strukturen 
inom temagruppen ”Nosam barn och 
ungas arbete och Västbus 

Försäkra att gruppen har 
representanter för de 
verksamheter som arbetar 
med barn och unga i 
Centrum. 

Under 2018 har temagruppen genomfört möten dagen 
innan NOSAM. Frågan om representanter har lyfts till 
NOSAM, vilket har lett till representation från bl a 
grundskoleförvaltningen, folktandvården och 
barnmorskemottagning (BMM). Det saknas fortfarande 
representation från Närhälsans vårdcentraler.  

Representation från fler 
verksamheter för att öka samverkan 
i hela centrum. 

Sett över representation och 
bjudit in fler deltagare till 
Nosam 

Vi har nu även representation från folktandvården och 
barnmorskemottagning 

Arbeta med lagen in och 

utskrivningsklar patient 

Arbetsgrupp som ser över 

hur vi kan samverka i 

centrum, rutiner 

Vårdcentraler upplever att det tar tid. Rutiner vi arbetat 
fram i centrum fungerar bra men inte alltid utanför 
centrum. 

Mobil Närvård Under året tillsammans med 

processledare utveckla 

”hemsjukvårdsläkare”. 

Vi har fått en ökad samsyn, behov finns fortsatt med en 
processledare. 
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Mål Aktivitet Uppföljning 

Utveckla arbetet och 
samverkansformerna på 
familjecentralen. 

Utöka med 
Barnmorskemottagning som 
samverkanspart. 

Kungshöjds- och Gibraltargatans BMM är en del av 
familjecentralen sedan mars. 

Utarbeta en handlingsplan för det 
familjecentrerade arbetssättet. 

Undersöka och fånga upp 

behov av insatser och 

aktiviteter. FCA-koordinatorn 

ska vara länken in i det 

staden-övergripande arbetet. 

 

Presenterades i NOSAM i oktober.   
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NOSAM Barn och unga Centrum 

Årsrapport 2018 

Datum: 2018-12-04 

 

Sammanfattning och analys av gruppens arbete under 2018 

Nosam barn och unga Centrum har under 2018 arbetat aktivt med strukturen i gruppen och 

dess förutsättningar. Representationen har breddats och samordning, anteckningar och 

kallelser är på plats. Detta har skapat en bättre struktur och en utveckling i arbetet har 

skett.  

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse  

Vi är ett forum där vi kan påverka ganska mycket, vilket är ett tydligt mål för arbetet.  

 

Nu är strukturen i och för gruppen på plats men ibland tappar vi rätt fokus. Nu behöver vi 

jobba vidare med att bibehålla det. Vem vi är till för ska vara en röd tråd rakt igenom. 

Barnperspektivet behöver tydliggöras i alla lägen. När det fungerar är vi en grupp som kan 

göra stor skillnad och det ger deltagarna motivation att samverka i Nosam barn och unga.  

 

Mål, aktivitet och utfall  

Mål Aktivitet Uppföljning 

Tydliggöra och utveckla strukturen 
inom temagruppen ”Nosam barn och 
ungas arbete. 

Försäkra att gruppen har 
representanter för de 
verksamheter som arbetar 
med barn och unga i 
Centrum. 

Under 2018 har vi genomfört regelbundna möten dagen 
innan NOSAM, sammanlagt åtta möten (inkl. december). 
Frågan om representanter har lyfts till NOSAM, vilket har 
lett till representation från bl a grundskoleförvaltningen, 
folktandvården och barnmorskemottagning (BMM). Det 
saknas fortfarande representation från Närhälsans 
vårdcentraler.  

Förankra och sprida det 
familjecentrerade arbetssättet 
(FCA). 

Utbilda chefer och övrig 
berörd personal. 

Arbetet löper på och ska utvärderas under 2019. 

Utarbeta en handlingsplan för det 
familjecentrerade arbetssättet. 

Undersöka och fånga upp 

behov av insatser och 

aktiviteter. FCA-koordinatorn 

ska vara länken in i det 

staden-övergripande arbetet. 

Presenterades i NOSAM i oktober.   

Utveckla arbetet och 
samverkansformerna på 
familjecentralen. 

Utöka med 
Barnmorskemottagning som 
samverkanspart. 

Kungshöjds- och Gibraltargatans BMM är en del av 
familjecentralen sedan mars. 

Följa upp Västbusarbetet. Dialog med lokala 
representanter från 
Västbusgruppen kring 

Kontinuerliga avstämningar på möten. 

Handlingsplan/årsrapport. 
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Mål Aktivitet Uppföljning 

uppdraget från den 
delregionala styrgruppen. 
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Lokal Västbusgrupp Centrum 

Årsrapport 2018 

 

Uppdraget: 

• Dialog och erfarenhetsutbyte 
• Följa upp hur riktlinjer och rutiner tillämpas, diskutera tillämpning, möjligheter och 

svårigheter, når vi rätt målgrupp, finns behov av förändringar. 
• Inventera och initiera lokala utbildningsbehov. 
• Dokumentera, följa upp och analysera antalet genomförda individuella 

västbusmöten samt antalet upprättade SIP-planer. 
 

Deltagare 

Lokala västbusgruppen i Centrum består av företrädare för följande verksamheter: 
 
Regionen: 
BUP    Verksamhetschef 
  
Din Klinik                            Verksamhetsdirektör vårdcentralen/bvc  
 
Ugglans vårdcentral 
Fredriksdal                           Verksamhetsdirektör vårdcentralen/bvc  
kommunen: 
Socialtjänsten                      Enhetschef myndighetsutövningen 
funktionshinder  Enhetschef myndighetsutövningen barn och unga  
   Enhetschef ungdomsmottagningen 
   Enhetschef resursenheten   

Koordinator familjecentrerat arbetssätt 
Förskola/Skolan:                Enhetschef förskolan 
   Rektor grundskolan 
 

Vision 

Skapa och utveckla möjligheter till samverkan, kunskaps och erfarenhetsutbyte. 
 

Utvecklingsarbete/aktiviteter under 2018 

• Lokala västbusgruppen har under 2018 planerat in åtta möten, varav 7 är 
genomförda. 
 

• Lokala västbusgruppen saknar och har efterfrågat representation från 
primärvårdens bvc. 
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• Tydliggörande av lokala västbusgruppens organisation och styrning i förhållande till 
NOSAM. 

 

• Ett utbildningstillfälle kring västbus och SIP samt familjecentrerat arbetssätt samt 
för medarbetare från socialtjänst, BVC, MVC, elevhälsa, specialpedagoger från 
skolan. 
Medarbetarna gavs tillfälle att i blandande grupper arbeta med SIP utifrån 
fallbeskrivningar. 
Utvärderingen var positiv. Man uppskattade att få träffa varandra, dela erfarenheter 
och få kunskap om varandras professioner. Dessa utbildningstillfällena har över lag 
varit uppskattade av alla deltagande verksamheter. Framför allt önskar man mera 
kunskap om varandras uppdrag och hur man på ett smidigt sätt kan utveckla 
samverkan.  

 
• Ytterligare ett utbildningstillfälle är planerat under november 2018. Detta skall i 

huvudsak syfta till att informera om den nya elevhälsoorganisationen, förskolans 
barnhälsoteam, BUPS nya organisation samt information om resursuppdraget kring 
ungas psykiska hälsa från enheten för kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra 
Götaland.   

 
Inbjudna gäster till lokal västbusgrupp:  

• Projektledare för ungas psykiska hälsa, enheten för kunskapsstöd för psykisk hälsa i 

Västra Götaland 

• Samordnare för ungas psykiska hälsa för Allemanshälsan och Västerleden 

 

Planering för 2019 

 

• Fortsatt implementering av FCA 
• Fortsatt säkra samverkan till förskola och skola 
• Fortsatt spridning av kunskap kring Västbus som metod och SIP som verktyg 

i förskola skola 
• Planera för två västbusutbildningar där alla berörda parter kan utbyta 

erfarenheter och samverka kring aktuella frågeställningar. 
• Implementera de reviderade riktlinjerna kring Västbus 

 

Avvikelserapporter 

En avvikelserapport har inkommit  
 
Vad vi inte har gjort 

• Vi har inte dokumenterat, följt upp och analyserat analysera antalet genomförda 
individuella västbusmöten inte heller antalet upprättade SIP-planer. Antalet SIP-
planer räknas på respektive myndighetsutövning.  
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NOSAM Mitt i livet och Psykiatri Centrum 

Årsrapport 2018 

Datum: 2018-12-13 

 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av gruppens arbete under 2018 

Arbetsgruppen har haft en kickoff efter att gruppens representanter har bytts ut och 

gruppen utökats.  En handlingsplan är påbörjad där fokus ligger på arbetet på två RMR, 

Årlig hälsosamtal och somatisk kontroll av patienter med långvarigt psykiatrisk ohälsa och 

Ansvarsfördelning för medicinskt omhändertagande av vuxna med medfödd 

funktionsnedsättning. 

Under året har NOSAM fått information av anhörigstödet i Centrum om pågående aktiviteter 

som riktar sig till mitt i livet/psykiatri. Centrums anhörigkonsulenter presenterade också en 

kartläggning över andra aktörer och verksamheter som väder sig till målgrupp. NOSAM har 

även fått Information om de förändringarna som avser utskrivningsklara från sluten vård m 

fl. En tvärsektionell kartläggning om den psykiska hälsan i Centrum och Örgryte -Härlanda 

är presenterad och är under planering i samverkan mellan kommun, sjukvård och GR 

 

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse 

Fortsatt arbete med innehållet i handlingsplanen. 

En svårighet under året har varit att få till en bred representation i temagruppen och 

närvaro på arbetsmöten, det har påverkat och stoppat upp processen framåt. 

 

Mål, aktivitet och utfall  

Mål Aktivitet Uppföljning 

Öka SIP användandet  En uppföljning av SIP i vilken 

omfattning SIP används.  

Följa vårdgivarnas statistik och 
nuläge 

 

Vilka verksamheter finns för Centrums 
medborgare med psykisk sjukdom/ohälsa? 

Skapa en förteckning för spridning 

inom NOSAM 

 

Genomförd och presenterat på 
NOSAM 

Hitta en form för samverkan inom NOSAM för 
regional medicinsk riktlinje: 
Årligt hälsosamtal och läkarkontroll av 

patienter med långvarig psykiatrisk ohälsa 

och Ansvarsfördelning för medicinskt 

En arbetsgrupp arbetar fram ett 

förslag 

Vilka styrdokument finns? 

Be MAS att tolka styrdokumenten  

Riktlinjen RMR  

Våren 2019 
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Mål Aktivitet Uppföljning 

omhändertagande av vuxna med medfödd 

funktionsnedsättning 

Nollvision om suicid i Västra Götaland.  Kartlägga beredskap i 
primärvården.  Frågan lyfts på 
NOSAM 

Efter svar på kartläggningen 
identifiera nästa steg under 2019 

Tvärsektoriell kartläggning av psykisk ohälsa 

i Centrum och Örgryte Härlanda.  

Data samlas in under mars månad  

2019 

Referensgrupp till Lovisa Larsson 
från NOSAM för analys 

Efter svar på kartläggningen 
identifiera nästa steg under 2019 
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NOSAM Äldre Centrum 

Årsrapport 2018 

Datum: 2019-01-11 
 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av gruppens arbete under 2018 

Under året har vi lagt stor vikt vid samverkan Mobil hemsjukvårdsteam. Processledaren för 

Mobil hemsjukvård har i Nosam återrapporterat hur arbetet fortgår.  

Införandet av lagen in och utskrivningsklar patient har också varit ett fokusområde. 

 

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse 

Vi behöver fortsatt under 2019 arbeta med samverkan hemsjukvårdsteam då 

vårdcentralerna kommit olika långt. Vi kommer även under 2019 behöva lägga fokus på 

Samsa frågor. 

Mål, aktivitet och utfall  

Mål Aktivitet Uppföljning 

Förbättra samverkan 
kommunen-primärvården 

Säkerställa att relevanta 
funktioner från stadsdelen 
och primärvården ska ingå 
i temagruppen (NOSAM) 
verksamhetsansvariga för 
vårdcentraler, Rehab, 
hemsjukvård och 
myndighetsavdelning och 
MAS 

Upplever att vi har mer samsyn och snabbare vägar att nå 
varandra 

Arbeta med lagen in och 
utskrivningsklar patient 

Arbetsgrupp som ser över 
hur vi kan samverka i 
centrum, rutiner 

Vårdcentraler upplever att det tar tid. Rutiner vi arbetat 
fram i centrum fungerar bra men inte alltid utanför 
centrum. 

Mobil Närvård Under året tillsammans med 
processledare utveckla 
”hemsjukvårdsläkare”. 

Vi har fått en ökad samsyn, behov finns fortsatt med en 
processledare. 
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NOSAM Härryda 

Årsrapport 2018 

Datum: 2018-12-28 

 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av gruppens arbete under 2018 

 

In- och utskrivningsprocessen. Dialog har förts angående samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård. Arbetet med en säker utskrivningsprocess har pågått under året. 

Förslag om en lokal samverkansöverenskommelse mellan kommunen och regionens 

primärvård med förtydliganden om ansvar och tillvägagångssätt har lyfts. Arbetet med en 

trygg, säker och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård för den enskilde 

fortsätter under 2019. 

 

Tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög 

vårdkonsumtion. Härrydas NOSAM har diskuterat vikten av samordnad individuell 

vårdplanering för att ge effektiva insatser, planera vården så att behovet av slutenvård 

minskar och vården i hemmet är säker. Sannolikt finns behov av fler SIP och arbetet kring 

samverkan och effektivisering av dessa möten fortsätter under 2019. Projektet Mobil 

Närvård är implementerat under 2018 och ingår i ordinarie verksamhet fortsättningsvis. 

 

Psykisk hälsa. Under 2018 har en lokal handlingsplan för Psykisk hälsa, med utgångspunkt 

i planer på nationell och regional nivå, tagits fram och antagits. Handlingsplanen inkluderar 

verksamheter för samtliga temagrupper (barn och unga, mitt i livet, psykiatri och äldre) och 

ger möjlighet till överblick av allt arbete som bedrivs inom området. Handlingsplanen 

skapar förutsättningar för samverkan och möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte 

mellan verksamheter. Under 2019 kommer arbetet med att implementera och 

vidareutveckla handlingsplanen att fortsätta. 

 

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse 

 

Under 2019 kommer Härryda NOSAM att fortsätta arbetet kring in- och 

utskrivningsprocessen. Trygg, säker och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

kan, förutom att själva utskrivningsförfarandet blir bra, leda till att förhindra återinläggning 

och minska övrig vårdkonsumtion. Detsamma gäller samordnade individuella 

vårdplaneringar, NOSAM fortsätter att verka för proaktiva insatser som leder till säker, 

ändamålsenlig och effektiv vård och omsorg för den enskilde, för att vård ska kunna ges och 

bedrivas så nära kommuninvånarna som möjligt. NOSAM arbetar för samsyn i hur SIP ska 

användas. Under våren 2019 kommer gemensam SIP-mötesledarutbildning att genomföras. 

Kopplingen mellan NOSAM Härryda och den lokala Västbus-gruppen ska förtydligas och 

uppdragsförfarandet ses över. 
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Arbetet med att förbättra vårdprocessen kring personer med svåra multifunktionella hinder 

och med understödd andning ska påbörjas. 

Den lokala handlingsplanen för psykisk hälsa skall tas i bruk och implementeras i 

verksamheterna.  

 

Mål, aktivitet och utfall  

Mål Aktivitet Uppföljning 

Barn och unga   

Säkra förutsättning för likvärdig 
hälsa och skolgång för gruppen 
flyktingbarn och unga 

Samverkan kring nyanlända Arbete med tidiga insatser och stärkt psykologisk 
kompetens inom skolan 

Ökad samverkan/stärka vårdkedjan 
för barn och unga med psykisk 
ohälsa 

Identifiera hur varje 
verksamhet kan bidra till 
överlappning 

Lokal handlingsplan Psykisk hälsa framtagen och antagen 

Tidig samverkan kring barn som har 
problem som visar sig på alla tre 
områden: skolan, hemmet, socialt 

Föräldrastöd 
Deltagande i BUMSS-
projektet 
 
Kraftsamling psykisk hälsa 

 
Barn- och ungdomsmedicinmottagning, skola och 
socialtjänst (BUMSS) samarbetar, familjecentrerat med 
fokus på tidiga insatser.  
Arbete med att stärka barns delaktighet i enighet med 
Barnkonventionen 

Säkra samverkan vid utskrivning Anpassad skolgång för barn 
som behandlas för allvarliga 
diagnoser 

 

Tidigt identifiera barn som far illa  Samverkan mellanverksamheter finns 

Mitt i livet   

Genom samverkan ska den enskilde 
få en trygg, säker och effektiv 
utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 

Regiongemensamt arbete för 
implementering av 
överenskommelse och 
riktlinje vid samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård 

Samverkan mellan kommunens och regionens primärvård 
fungerar, mellan vissa enheter men behöver ytterligare 
arbete med andra, vid vårdplanering. Kommunens 
vårdplaneringsteam arbetar effektivt för att kunna följa 
överenskommelsen om utskrivningsklara patienter.  

Personer med behov av 
tandvårdsstöd ska få det 

Kartlägga behovet av 
kompetensutveckling 

Kartläggningen ej färdig. Arbetet fortsätter 2019. 

Rutin för avvikelser i samverkan ska 
ge personen en tryggare och säkrare 
vård och omsorg i 
övergången/informationen mellan 
huvudmännen 

Identifiera återkommande 
avvikelser i samverkan 

Under 2018 har två avvikelser avseende samverkan 
rapporterats, där regionens primärvård inte närvarat vid 
SIP-möte. En av dessa visar sig bero på att regionen inte 
nåtts av kallelsen. Under 2019 ska SIP samarbetet 
fördjupas. 
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Mål Aktivitet Uppföljning 

Förbättra vårdprocesser kring 
personer med svåra 
multifunktionella hinder med 
understödd andning 

Utse arbetsgrupp 
 
Skriva uppdragsbeskrivning 
till utsedd arbetsgrupp 
Genomföra nulägesanalys av 
utskrivningsprocessen 

Delar av arbetsgruppen är utsedd (däribland Härryda 
kommuns representant), fler deltagare ska utses 
Uppdragshandling antagen 

Personer med förvärvad hjärnskada, 
stroke, cancer och andra diagnoser 
ska möta personal som har kunskap 
och vågar se och prata om psykisk 
ohälsa samt kan ge stöd till den 
enskilde att söka/lotsa till 
professionell vård 
 
Suicidprevention/nollvision 

Utbildning i första hjälpen vid 
psykisk hälsa för att nå 
nollvision gällande suicid 

Lokal handlingsplan Psykisk hälsa framtagen och antagen  
Specialistsjuksköterska i psykiatri 20 % av heltid avsatt för 
förbättringsarbete i kommunen 
 

Psykiatri   

De personer som har behov av 
samordnade insatser har en 
samordnad individuell plan 

Implementering av gällande 
riktlinje för SIP 

Fortsatt behov av bättre samverkan kring SIP 

Personer med psykisk sjukdom ska 
ha god fysisk hälsa 
Personer med psykisk sjukdom 
söker den vård de behöver för sina 
fysiska besvär och sjukdomar 

Säkerställa att personer med 
långvarig psykisk sjukdom 
erbjuds stöd för att 
genomföra årlig 
hälsokontroll 

Lokal handlingsplan Psykisk hälsa framtagen och antagen 
Specialistsjuksköterska i psykiatri 20 % av heltid avsatt för 
förbättringsarbete i kommunen 
 

Överenskommelsen om samverkan 
kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer 
med missbruk ska följas. 

  

Personer med psykisk 
funktionsnedsättning ska få en trygg 
och säker kontakt med vård och 
omsorg 

Evidensbaserad vård Lokal handlingsplan Psykisk hälsa framtagen och antagen 
Specialistsjuksköterska i psykiatri 20 % av heltid avsatt för 
förbättringsarbete i kommunen 
Lokal överenskommelse mellan primärvård, psykiatri och 
kommun vid ett kommunalt läkemedelsövertag har antagits 

Personer med psykisk 
funktionsnedsättning erbjuds stöd 
över tid av alla aktörer som de har 
behov av, och tappar inte kontakt 
med vård och omsorg. 
Personer med missbruk och psykisk 
ohälsa får vård parallellt och 
samordnat 

Utbildning i första hjälpen till 
psykisk hälsa 
 
 
 
Välfungerande samverkan 
mellan huvudmän 

Lokal handlingsplan Psykisk hälsa framtagen och antagen 
Specialistsjuksköterska i psykiatri 20 % av heltid avsatt för 
förbättringsarbete i kommunen 
 
 
Väletablerat samarbete med Brofästet 

Äldre   
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Mål Aktivitet Uppföljning 

De sjuka äldre får en trygg och säker 
inskrivning. Antalet 
direktinläggningar och remisser till 
sluten hälso- och sjukvård i samband 
med inläggning ska öka 

Implementering av rutinen 
”Inläggningsklar patient till 
medicin och geriatrik” 

Användandet av rutinen kan förbättras/ökas ytterligare  

Genom samverkan ska den enskilde 
få en trygg, säker och effektiv 
utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 

Implementering av 
överenskommelse och 
riktlinje vid samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård 

Arbetet pågår. Trygga, säkra och effektiva utskrivningar 
sker, inom vissa områden finns förbättringspotential 

Äldre med behov av tandvårdsstöd 
ska identifieras 

Kartlägga behovet av 
kompetensutveckling  

Kartläggningen ej färdig. Arbetet fortsätter 2019. 

Rutin för avvikelser i samverkan ska 
ge personen en trygg och säker vård 
och omsorg i 
övergången/informationen mellan 
huvudmännen 

Identifiera återkommande 
avvikelser i samverkan 

Fem avvikelser angående brist i samverkan avseende äldre 
har rapporterats. Av dessa handlar tre om bristfällig 
läkarvård på primärvårdsnivå. 

De äldre ska möta personal som har 
kunskap och vågar se och samtala 
om psykisk ohälsa samt kan ge stöd 
till den äldre att söka professionell 
vård 

Utbildning i första hjälpen till 
psykisk hälsa 

Lokal handlingsplan Psykisk hälsa framtagen och antagen 
Specialistsjuksköterska i psykiatri 20 % av heltid avsatt för 
förbättringsarbete i kommunen 
 

Öka kunskapen hur vi kan förebygga 
den psykiska ohälsan och främja den 
psykiska hälsan hos äldre 

Utbildning i första hjälpen till 
psykisk hälsa 

Lokal handlingsplan Psykisk hälsa framtagen och antagen 
Specialistsjuksköterska i psykiatri 20 % av heltid avsatt för 
förbättringsarbete i kommunen 
 

Legitimerad personal inom 
primärvård (kommunal och 
regional) fördjupad kunskap inom 
området hjärtsvikt 

Utbildning  

Projekt Mobil Närvård 
Arbetssättet ska etableras och tas 
över i ordinarie verksamhet 

Implementering av Mobil 
närvård 

Arbetssättet Mobil närvård implementerad 
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NOSAM Lundby 

Årsrapport 2018 

Datum: 2019-01-11 

 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av gruppens arbete under 2018 

Stort fokus har varit att starta upp Familjecentral i Sannegården som är tillsammans mellan 

Göteborgs Stad Lundby, Göteborgs Stad Förskoleförvaltningen och Västra 

Götalandsregionen. 

 

Sammansättningen i NOSAM har förändrats under året på grund av omorganisation inom 

Göteborgs Stad. Den 1 juli flyttade verksamheterna förskola och skola från 

stadsdelsförvaltningarna till centrala förvaltningar samt att en den nya sektorn Samhälle 

och kultur inrättats med ansvar för folkhälsa, stadsutveckling och samverkan. Det har 

inneburit omsättning av representanter i NOSAM under hösten. 

Under året har Familjecentralen med allaktivitetshus i Sannegården startats upp i oktober 

och invigdes den 16 november. Inventering av kompetensbehov inom Västbus har 

genomförts och återrapporterats samt en grundutbildning i Västbus och SIP har hållits för 

Västbus arbetsgrupp under hösten.  

 

Presentation av varandras organisationer under våren. Dialog kring svårigheter att få med 

delar av psykiatrin i temagruppen. För att få mer stöd har vi sökt processledare för Mitt i 

livet och psykiatrin, detta har vi inte lyckats med fullt ut.  Däremot har vi haft besök av 

processledare Agneta Bergqvist som beskrivit arbetet med Handlingsplanen för psykisk 

hälsa. I det arbetet omhändertas även SIP. Kontaktlistorna har ännu inte gjorts. 

Analys från gruppen är att Nosam behöver göra ett omtag för att få ett tydligare uppdrag.  

Temagruppen upplever fortfarande att det är stora svårigheter att få till samverkan på ett 

konstruktivt sätt. Gruppen har diskuterat möjligheten att slå ihop Hisingsstadsdelarna till 

ett gemensamt Nosam och lyft frågan till nästa chefsled som ingår i LGS. 

 

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse 

Fortsatt samverkan i form av dialogmöten för att skapa mer nära samarbete ute i 

verksamheterna. Det kan handla om fallbeskrivningar eller teman. Mitt i 

livet/psykiatrigruppen behöver även konkretisera sitt uppdrag för att skapa mer 

engagemang och tydlighet i vad vi ska göra. 

 

För arbetsgrupp Barn o unga och Mitt i livet har det varit en utmaning att få ihop arbetet 

under hösten på grund av låg närvaro på mötena. De åtgärder som krävs är att tydliggöra 

vilka som ska representera verksamheterna i NOSAM. Behov finns av att skapa stabilitet i 

NOSAM där alla verksamheter finns representerade för att kunna samverka och driva frågor 

tillsammans. Ett behov finns av att förankra riktlinjer och rutiner för Västbus och 
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familjecentrerat arbetssätt. En processledare i Västbus är utsett och påbörjar sitt uppdrag 

januari 2019 i syfte att förankra och sprida Västbus. 

 

Arbetsgrupp Äldre har bl a fokuserat på förberedelser inför nya lagen om trygg och effektiv 

utskrivning, vilket har gett en god struktur för medarbetare från vårdcentralerna och 

stadsdelen.  

 

Mål, aktivitet och utfall  

Mål Aktivitet Uppföljning 

Fortsätta implementeringen av SIP Utbildning under året för nya 
medarbetare. Utse några 
ansvariga vid varje enhet. 

Vi ser att det är omöjligt att få fram siffror på Lundby nivå. 

Ökad kännedom om varandras 
organisationer 

Organisationsschema visas 
och beskrivs 

Presentationerna är gjorda av dem som deltagit. 

Smidigare kontaktvägar till 
varandras verksamheter 

”Gräddfil” upprätta aktuella 
telefonlistor 

Ej gjort! 

Utarbeta en verksamhetsplan för 

FCA inför 2018–2019 

Skriva plan som är väl 

förankrad hos NOSAM. 

Plan är upprättad och förankrad i NOSAM. 

Stärka Noams roll som 
uppdragsgivare gällande FCA och 
Västbus. 

FCA – alla chefer ska ha FCA 

(BHT & Västbus) som punkt 

på resp. APT. 

Avstämning i NOSAM att FCA är en stående punkt på 
verksamheternas personalmöten. 

Värdera om Lundbys föräldraguide 
ska förnyas inför 2019. 

Diskussion på NOSAM möte. Beslut finns att Lundbys föräldraguide behöver förnyas och 
läggas ut digitalt men frågan är hur många exemplar som 
ska tryckas upp. Planen är att uppdatering sker under 
första halvåret 2019. 

Ett fungerande Västbus arbete i 
stadsdelen. 

Inventering av kunskap och 

kunskapsbehov. 

Inventering av kunskap och kunskapsbehov är genomförd 
och presenterad på NOSAM temagrupp 2018-11-29. 

 Kompetensinsatser Grundutbildning i Västbus har hållits. Frågan om att ha 
centralt anordnade Västbusutbildningar kommer att lyftas. 

 Påbörja implementering av 

Västbus i förskolan. 

Implementering av Västbus i förskolan pågår. 

Hållbar utveckling av ABC som 
föräldrastödsprogram i stadsdelen. 

Planering för fortsatt 

utveckling av ABC. 

12 genomförda ABC 

kurstillfällen under 2018. 

15 ABC kurstillfällen är genomförda under 2018. 

Öka kunskapen om Västbus riktlinjer 
för aktörer som jobbar med barn och 
unga 6–18 år. 

Se över möjligheterna att 

utse processtöd och 

nätverksledare i Västbus 

arbetet. 

Processtöd är utsedd och går in i uppdraget från januari 
2019. Behov av nätverksledare har identifierats men har 
inte kunnat organiseras. 
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Mål Aktivitet Uppföljning 

Stärka samarbetet mellan 
hälsofrämjande arenor för barn 6–
18 år med fokus på psykisk hälsa. 

Studiebesök av deltagare i 

skolhälsovård, UM, BUM, 

BUP, processledare FCA på 

mottagning för barn med 

psykisk ohälsa i 

primärvården. 

Har inte genomförts 2019. 

 Informationsmaterial 

förmedlas. 

Informationsmaterial förmedlas men behöver ske på ett 
mer strukturerat sätt. 

Stärka samarbetet mellan 

hälsofrämjande arenor för barn 6–

18 år med fokus på psykisk hälsa. 

 Har funnits med som stående punkt utifrån laget runt på 
NOSAM Barn och unga under hösten. 

Öka kunskapen om och öka 

tillgängligheten för barn och unga 

med psykisk ohälsa. 

Alla deltagare ger rapport 

varje möte om läge och 

aktiviteter som har bäring på 

psykisk hälsa. 

Föräldraguiden finns och sprids. 

 Erbjuda föräldrar och visa på 

möjlighet till stöd.  

Varje verksamhet sprider information om vilka aktörer som 
ger stöd till föräldrar. 

 Diskutera på APT. Finns med som stående punkt på verksamheternas APT. 

Förbättra samverkan kommun - 
primärvård 

Relevanta funktioner från 
stadsdelen och primärvården 
ska ingå i arbetsgruppen: 
verksamhetsansvariga för 
vårdcentraler, hemsjukvård 
och myndighetsavdelning, 
MAS, äldreläkare, 
äldresjuksköterska 

Hög närvaro och engagemang i temagruppen! 

Implementering SIP Utbildning  
Samverkan med utsedda 
fasta vårdkontakter, i 
samband med förberedelse 
inför ny lag om utskrivning 

Utbildning genomförd 
Fem av sex VC har daglig avstämning med kommunens 
myndighetsavdelning och hemsjukvård inför utskrivning 
och SIP 

Implementera lokal rutin för 
läkemedelsgenomgångar. 

Arbete lokalt kring varje 
vårdcentral. 

Genom utökade rondtider så möjliggörs det för varje PAL 
att genomföra läkemedelsgenomgångar enligt rutin. 

Skapa en gemensam handlingsplan 
för palliativ vård. 

En arbetsgrupp bildas Återrapport våren 2019. 
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NOSAM Mitt i livet/Psykiatri Lundby 

Årsrapport 2018 

Datum: 2018-11-29 

 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av gruppens arbete under 2018 

Presentation av varandras organisationer under våren. Dialog kring svårigheter att få med 

delar av psykiatrin i temagruppen. För att få mer stöd har vi sökt processledare för Mitt i 

livet och psykiatrin, detta har vi inte lyckats med fullt ut.  Däremot har vi haft besök av 

processledare Agneta Bergqvist som beskrivit arbetet med Handlingsplanen för psykisk 

hälsa. I det arbetet omhändertas även SIP. Kontaktlistorna har ännu inte gjorts. 

Analys från gruppen är att Nosam behöver göra ett omtag för att få ett tydligare uppdrag.  

Temagruppen upplever fortfarande att det är stora svårigheter att få till samverkan på ett 

konstruktivt sätt. Gruppen har diskuterat möjligheten att slå ihop Hisingsstadsdelarna till 

ett gemensamt Nosam och lyft frågan till nästa chefsled som ingår i LGS. 

 

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse 

Fortsatt samverkan i form av dialogmöten för att skapa mer nära samarbete ute i 

verksamheterna. Det kan handla om fallbeskrivningar eller teman. Mitt i 

livet/psykiatrigruppen behöver även konkretisera sitt uppdrag för att skapa mer 

engagemang och tydlighet i vad vi ska göra. 

 

 

Mål, aktivitet och utfall  

Mål Aktivitet Uppföljning 

Fortsätta implementeringen av SIP Utbildning under året för nya 
medarbetare. Utse några 
ansvariga vid varje enhet. 

Vi ser att det är omöjligt att få fram siffror på Lundby nivå. 

Ökad kännedom om varandras 
organisationer 

Organisationsschema visas 
och beskrivs 

Presentationerna är gjorda av dem som deltagit. 

Smidigare kontaktvägar till 
varandras verksamheter 

”Gräddfil” upprätta aktuella 
telefonlistor 

Ej gjort! 
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NOSAM Äldre Lundby 

Årsrapport 2018 

 

Mål, aktivitet och utfall  

Från planen Aktivitet Uppföljning 

Förbättra samverkan 
kommun - primärvård 

Relevanta funktioner från stadsdelen och primärvården 
ska ingå i arbetsgruppen: verksamhetsansvariga för 
vårdcentraler, hemsjukvård och myndighetsavdelning, 
MAS, äldreläkare, äldresjuksköterska 

Hög närvaro och engagemang i 
temagruppen! 

Implementering SIP Utbildning  
Samverkan med utsedda fasta vårdkontakter, i 
samband med förberedelse inför ny lag om utskrivning 

Utbildning genomförd 
Fem av sex VC har daglig avstämning med 
kommunens myndighetsavdelning och 
hemsjukvård inför utskrivning och SIP 

Implementera lokal rutin för 
läkemedelsgenomgångar 

Arbete lokalt kring varje vårdcentral Genom utökade rondtider så möjliggörs 
det för varje PAL att genomföra 
läkemedelsgenomgångar enligt rutin 

Skapa en gemensam 
handlingsplan för palliativ 
vård 

En arbetsgrupp bildas Återrapport våren 2019. 
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NOSAM Majorna-Linné 

Årsrapport 2018 

Datum: 2018-12-21 

 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av gruppens arbete under 2018 

Nosam Majorna-Linné har omstrukturerat sina mötesformer under 2018, i syfte att nå en 

bredare representation i de olika temaområdena barn och unga, psykiatri och vuxna/äldre. 

Från och med september 2018 tillämpas den nya mötesstrukturen. Nosam sammanträder 

tre gånger per halvår. Första delen av mötet ägnas åt temat barn och unga. Andra delen av 

mötet ägnas åt psykiatri och vuxna/äldre. De två sistnämnda temana slås samman eftersom 

att frågorna tangerar varandra så pass mycket att det känns ineffektivt att separera dessa 

teman. Det är dessutom så att de ledamöter som berörs av det ena temat inte sällen även 

berörs av det andra temat.  

 

Under det första halvåret av 2018 ägnades tid åt omstrukturering och diskussion kring 

mötesforumets syfte och mål. En handlingsplan togs fram, vilken speglade dessa 

diskussioner.  

 

Som en del i omstruktureringen ingick att alla temaområden har ett och samma processtöd. 

Detta antas bidra till ett ökat sammanhang i mötesforumet för samtliga ledamöter. Även 

mötesforumets ledamöter har sett över för att säkerställa att ledamöterna motsvarar de 

funktioner som berörs av de olika temaområdena. Nosam Majorna-Linné har gjort en 

deltagarlista över samtliga ledamöter och vilket temaområde var och en berörs av.  

 

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse 

Nosam Majorna-Linné behöver fortsatt ha fokus på hur parterna representeras i forumet, 

för att få så givande diskussioner som möjligt. Närvaron vid mötena behöver vara högre 

2019 än det har varit under 2018.  

 

Samverkansforumet behöver vara klara med sin handlingsplan tidigare än den var 2018. 

Målsättningen bör vara att diskutera handlingsplanen vid första mötet 2019 och därefter 

fastställa den omgående.  

Ett utvecklingsområde för Nosam Majorna-Linné är att öka den procentuella närvaron vid 

mötena. Under höstens två första möten har närvaron varit 50% med 15 st närvarande av 

totalt 30 st, vid respektive möte (alla teman sammantaget). Det har inte gjorts någon 

tillbakablick på på vårens möten 2018 eftersom att mötesforumet sedan dess har bytt 

struktur.  
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Mål, aktivitet och utfall  

Mål Aktivitet Uppföljning 

Barn och unga 

NOSAM barn och unga ska vara 
styrgrupp för stadsdelens 
familjecentrerade arbetssätt (FCA) 

Arbeta enligt aktuell 
handlingsplan för att styra det 
strategiska FCA-arbetet i 
stadsdelen. 
 
Grunden för FCA-arbetet är ett 
avtal mellan SDN Majorna-
Linné och HSN Göteborg. 

Enligt avtal gällande FCA mellan SDN Majorna-Linné och 
HSN Göteborg görs en årlig uppföljning av FCA-arbetet. 
Denna separat FCA-uppföljning skrivs av FCA-koordinatorn 
och redovisas för Nosam innan den skickas in till HSN. 
 
Nosam barn och unga har beslutat om hur FCA-avtalets 
ekonomiska ram ser ut inför 2019 och hur inriktningen för 
stadsdelens FCA ska se ut 2019. 

Nosam Barn och unga ska hålla sig 
uppdaterade kring det sociala 
investeringsprojektet i stadsdelen 
– Samordnade insatser för ökad 
skolnärvaro. 

Löpnade information om 
projektet i Nosam Barn och 
unga. 

Det är ett treårigt projekt som löpande informeras om i 
Nosam. Under 2018 har Nosam informerats om projektet 
vid tre tillfällen - 8 januari, 26 mars och 13 december. 

Undersöka möjligheten att starta 
en gemensam familjecentral för 
Centrum och Majorna-Linné. 

Kartlägga intresset bland 
vårdgivare. 
 
Inleda förstudie för att hitta 
lämplig lokal. 

I Majorna-Linné har Järnhälsan och Linnéstadens BVC visat 
intresse och haft en ledig lokal i närheten. 
 
Nulägesstatus för nyetableringen är att styrgrupp och 
arbetsgrupp har tillsatts. Arbetsgruppens uppdrag från 
styrgruppen är att ta fram en behovsbeskrivning för 
lokalens utformning. Den lokal som i dagsläget är aktuell är 
på Fjärde Långgatan 48 där Linnéstadens BVC och BMM 
Linné kommer att ingå. 

Utbildning i FCA Inbjudan sprids till samtliga 
deltagare i Nosam Barn och 
unga. 
 
Deltagare prioriterar 
utbildningen med tanke på att 
de är med i Majorna-Linnés 
styrgrupp för FCA. 

Inbjudan till FCA grundutbildning skickades ut till alla i 
Nosam barn och unga. Varje stadsdel fick 10 platser 
vardera. 
 
Totalt deltog elva stycken från Majorna-Linné (både 
kommun och hälso- och sjukvård) varav tre stycken var 
från Nosam Barn och unga. 

Lokal workshop för att 
konkretisera FCA i Majorna-
Linné. 

FCA-koordinator och UL folkhälsa ledde workshopen den 9 
oktober. 
 
Syfte: Identifiera gemensamma behov och 
utvecklingsområden inom FCA i Majorna-Linné. 
 
Drygt 30 stycken deltagare - personal från olika 
verksamheter som arbetar med barn och unga (kommun, 
hälso- och sjukvård, offentliga/fristående/privata aktörer 
och civilsamhälle). 
 
Arbetsgrupp bildades för att bearbeta workshopens 
resultat som sedan låg till grund för en handlingsplan för 
FCA 2019. Nosam Barn och unga beslutar om 
handlingsplanen. 
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Mål Aktivitet Uppföljning 

Nosam Barn och unga ska vara 
styrgrupp för Majorna-Linnés 
lokala västbusarbete. 

Utforma struktur för 
styrgruppens arbete med att 
skapa förutsättningar för 
berörda verksamheter att 
arbete enligt Västbus riktlinjer. 

Sedan ett till två år tillbaka har Majorna-Linné saknat en 
lokal västbusgrupp. Nosam barn och unga har under 2018 
beslutat tillsätta en lokal västbusgrupp, vilken träffas en 
gång innan årsskiftet. Trots att det inte har funnits någon 
lokal västbusgrupp som har träffats regelbundet så har 
verksamheterna arbetat enligt västbus överenskommelse. 
 
Nosams processtöd har deltagit i att ge input till 
revideringen av västbus överenskommelse, vilken har varit 
ute på remiss. 

Det ska finnas ett välfungerande 
stöd till föräldrar som bidrar till 
goda uppväxtvillkor för barn och 
unga i stadsdelen. 

Utveckla kommunens och 
BVC:ernas samarbete kring det 
generella föräldrastödet ABC. 

Ungas psykiska hälsa (UPH - tilläggsuppdrag inom 
primärvården) erbjuder ABC till föräldrar med barn i ålder 
6–12 år. I övrigt erbjuder kommunen ABC (3–6 år) i ett 
samarbete mellan förskolförvaltningen och 
föräldrarådgivare (IFO). Under 2018 har föräldraträffarna 
ägt rum på familjecentralen i Sandarna. Inför 2019 planeras 
ett samarbete med föreningen Enastående föräldrar vars 
målgrupp är ensamstående föräldrar. 
 
I diskussion på Nosam har FCA-koordinatorn framfört att 
förvaltningens utbildare skulle kunna erbjuda ABC på andra 
arenor i stadsdelen, till exempel en BVC-mottagning. 
 

Under 2019 kommer kommunens och UPH:s ABC-kurser att 

delvis marknadsföras tillsammans. Vilket lämpar sig 

särskilt bra utifrån att åldersspannen kompletterar 

varandra. 

Bibehållen samverkan i Barn och 
unga trots att skola och förskola 
organiseras i två nya förvaltningar 
från och med juli 2018. 

Bevaka eventuellt behov av 
överenskommelse mellan de 
olika parterna i Nosam Barn 
och unga. 

Stadsdelsförvaltningen, grundskoleförvaltningen och 
förskolförvaltningen skrev överenskommelser om 
samverkansforumet Nosam innan nybildningen de två nya 
förvaltningarna. 

Psykiatri/Vuxna/Äldre 

Genom samverkan ska den 
enskilde få en trygg, säker och 
effektiv in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 

Skapa en arbetsgrupp vars 
syfte är att underlätta 
implementeringen av den nya 
lagen i Majorna-Linnés 
verksamheter. 

Närhälsan och kommunen har tillsammans bildat en 
arbetsgrupp som har underlättat implementeringen av den 
nya lagen. I övriga fall har frågor hanterats mellan enskilda 
verksamheter. 
 
Den nya lagen har diskuterats i Nosam flertalet gånger 
under 2018. 

Utveckla samverkan avseende SIP 
för att de personer som har behov 
av samordnade insatser ska ha en 
samordna individuell plan (SIP) 

Skapa kontaktlistor för att 
underlätta kontakten 
verksamheter emellan. 

Nosam har skapat en kontaktlista som syftar till att 
underlätta kontakten internt mellan verksamheter i 
Majorna-Linné. Kontaktlistan ska inte spridas till 
brukare/klienter/patienter utan är enbart till för personal 
som arbetar inom kommunal verksamhet eller Hälso- och 
sjukvård i Majorna-Linné. 
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Mål Aktivitet Uppföljning 

Kontaktlistan färdigställdes i slutet av 2018. Därför kan vi 
inte säga något om nyttjandet av kontaktlistan ännu. 

Alla medarbetare ska se SIP-
filmen (3 minuter) eller gå 
igenom webbutbildningen om 
SIP (30 minuter). 

Flera verksamheter har uppdaterat sina kunskaper i SIP i 
och med nya lagstiftning kring in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. Både SIP-filmen och webb-
utbildningen har lyfts på möte med Nosam då diskussionen 
landade i att berörd personal som behöver uppdatera sina 
kunskaper om SIP ska använda något av dessa verktyg. 

Utveckla tillämpningen av 
distansmöten via video. 

Skype har lyfts som ett viktigt verktyg för att få till SIP vid 
vårdplanering så som lagstiftningen anger. Ett problem som 
flera av deltagarna har identifierat under 2018 är att 
primärvården ofta inte blir kallade av sjukhusen till 
skypemötet. Detta bromsar upp hela planeringen eftersom 
att primärvården berörs av alla vårdplaneringar. 
Vårdcentral där patienten är listad ska alltid bli inbjuden till 
skypemötet av sjukhuset men så är alltså inte fallet. 
Identifierat problem är kommunicerat med den centrala 
temagruppen Äldre. 

Individen ska få en trygg och säker 
kontakt med vård och omsorg 
samt en trygg och säker övergång 
mellan huvudmännen. 

Bevaka avvikelsehanteringen Avvikelsehanteringen för avvikelser i samverkan har 
diskuterats på möte med Nosam och deltagarna har 
gemensamt gått igenom beskrivningen av hanteringen på 
www.vardsamverkan.se 
 
Nosam Majorna-Linné har inte lyft några avvikelser under 
2018. Beslut från mötet den 15 november 2018 är att 
avvikelser ska lyftas som en punkt regelbundet på Nosam 
under 2019 för att skapa ett naturligt utrymme för 
ledamöter att lyfta avvikelser som definieras som 
återkommande systemfel. 

Förbättra den somatiska hälsan 
och tandhälsan hos personer med 
psykisk sjukdom/ohälsa 

Nosam ska agera 
referensgrupp för Projekt 
Somatisk hälsa - psykiatri 

Projektet Somatisk hälsa – psykiatri har avslutats efter 15 
månader. Hälsoenkäter ringade in att en majoritet av 
brukarna (ca 70%) vill röra på sig mer och 1/3 av rökarna 
vill sluta röka. För att möta detta har delar ur kommunens 
personal fortbildats av projektledare och kostvetare från 
Psykiatrisamordningen. Ett hälsonätverk har bildats med 
fortbildade hälsoansvariga från flera enheter på IFO-
FH. Hälsofrämjande arbetsmaterial- och rutiner har tagits 
fram. Bland annat har ett särskilt avsnitt om kost utformats 
och skickats in till det evidensbaserade socialpedagogiska 
materialet Ett självständigt liv (ESL) och blir 
förhoppningsvis ett arbetsmaterial som kan antas på 
nationell nivå framöver. 

Aktualisera RMR Årligt 
hälsosamtal och somatisk 
kontroll av patienter med 
långvarig psykiatrisk ohälsa. 

Den regionala medicinska riktlinjen (RMR) har lyfts på 
möte med Nosam. Projektledaren för ovan projekt har delat 
med sig av ett exempel från verkligheten då det årliga 
hälsosamtalet och somatiska kontrollen av patient med 
långvarig psykisk ohälsa ledde till att somatisk sjukdom 
upptäcktes och därigenom behandlades 

http://www.vardsamverkan.se/


    

  
Fastställd av Ledningsgrupp för samverkan, LGS 2019-02-07 

 

 

 

 

Avsnitt: NOSAM Majorna-Linné  Årsrapport 2016  Sida 59 av 91 

 

Mål Aktivitet Uppföljning 

Legitimerad personal inom 
primärvård och kommun får 
fördjupad kunskap inom området 
hjärtsvikt. 

Sprida inbjudan till 
hjärtsviktsutbildningar för 
arbetsterapeuter, 
fysioterapeuter och 
sjuksköterskor inom 
primärvård och kommun. 
Skapa möjligheter för personal 
att genomföra utbildningen 

Inbjudan spreds till berörda parter i Nosam men tyvärr 
hade ingen personal möjlighet att medverka vid 
utbildningen. 

Uppdelning av närområdesansvar Närområdesplan 2019 
diskuteras på andra mötet för 
hösten 2018. 

Planering inför närområdesplanen 2019 påbörjades den 15 
november 2018. Resonemang om eventuella förändringar 
mot årets närområdesplan diskuterades och en ledamot 
från VGR utsågs som ansvarig för att sammanställa och 
sedan skicka in närområdesplanen 2019. 
Uppföljning av Närområdesplanen den 13 december 2018. 

Det finns en väl utvecklad mobil 
närvård. 

Fortsatt arbete med 
implementering av mobilt 
arbetssätt. 
 
Samtliga privata 
aktörer/vårdcentraler i 
stadsdelen är nu med i 
arbetssättet. 
 
Varje vårdcentral har valt att 
lösa detta på olika sätt men 
följer krav och 
kvalitetshandboken. 
 
Kvalitetsuppföljning har 
genomförts med hjälp av 
intervjuer av 50 patienter. 

Arbetet med mobil närvård i Majorna/Linne har varit 
framgångsrikt och uppmärksammats av VG-regionen. 
Viktigt att fortsätta och förstärka arbetet med mobilt 
arbetssätt. 
 
Fortsätta arbetet med att förstärka teamsamverkan. 
Fortsatt arbete med att utveckla SIP. 
 
Diskussion kring fortsatt uppföljning av statistik och 
kvalitets förs mellan OC HS, Närhälsan och privata utförare. 
 
Mobil närvård övergår från ett projekt till en del av 
verksamheterna. Resurser för en sammanhållande funktion 
som länk mellan olika vårdgivare saknas fr.o.m 2019. 
 

Kvalitetsregister Senior alert, 
BPSD och svenska 
palliativregistret 

Senior alert: Risker 
identifieras. Dessa tas upp vid 
behov med läkare. T.ex 
sanering av läkemedel. 
 
BPSD: Demenssjuksköterska 
har anställts av HS. Resultat 
diskuteras med läkare för 
proaktiva åtgärder översyn av 
ordinationer. 
 
Svenska palliativregistret: 
Läkare från PV ingår i 
referensgruppen som utarbetar 
riktlinjer utifrån nationella 
riktlinjer för palliativ vård. 

Viktigt att fortsätta arbetet med kvalitetsregister som 
metod för att identifiera förbättringsområde på individ och 
verksamhetsområde.  Samt bibehålla och utveckla de goda 
resultat som uppnåtts. Riskbedömningarna ger även 
underlag för läkare gällande ordinationer. 
 
Pilotstudie har påbörjats med en VC Närhälsan för 
gemensamma rutiner kring samverkan kring individer med 
demenssjukdom. 
 
En sammanhållande funktion behövs som länk mellan olika 
vårdgivare. Resurs saknas för närvarande gällande denna 
funktion inför 2019. 
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NOSAM Mölndal 

Årsrapport 2018 

Datum: 2019-01-03 

 

Sammanfattning och analys 

NOSAM Mölndal är uppdelat i fyra grupper som följer indelningen i temagrupperna. NOSAM 

Psykiatri och NOSAM Mitt i livet har gemensam mötestid. Alla NOSAM-grupperna har 

gemensam ordförande och sekreterare. Information från respektive temagrupp är en 

stående punkt på respektive dagordning. NOSAM Mölndal har haft fyra möten under året, 

två på våren och två på hösten.  Uppslutningen vid mötena har varierat trots att tider och 

dagar ändrats efter önskemål från året innan. 

I NOSAM Barn och unga har problematisk skolfrånvaro belysts ur olika aspekter. Goda 

exempel på samverkan har varit en stående punkt. 

Gemensamt för NOSAM Psykiatri, Mitt i livet och Äldre har varit förberedelsearbete inför att 

nya lagen för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft. SIP 

har implementerats som arbetssätt.  

 

Mål, aktivitet och utfall  

Mål Aktivitet Uppföljning 

Förbättra att tidigt upptäcka och 
identifiera barn med hög 
skolfrånvaro 

Uppföljning av olika 
pågående arbeten i Mölndal 
kring barn med hög 
skolfrånvaro 

Pågående arbete via priomedel 

Inventering av vilka kontaktvägar 
som finns i Mölndal för barn inom 
olika verksamheter 

Revidering av den 

kartläggning som gjordes för 

Mölndal 2014 och för att se 

vad som finns idag. 

Klar 2018, revideras vid behov 

Förbättra den fysiska hälsan hos den 
psykiskt sjuka 

Erbjuda personer med 
långvarig psykisk sjukdom en 
årlig hälsokontroll 

Fortsatt arbete 2019 

Förbättra psykisk hälsa för personer 
med både psykisk ohälsa och 
missbruksproblematik 

Samsjuklighetsteam startat 
upp 2018 

Fortsatt arbete 2019 

Samordnade individuella planer 
(SIP) används som instrument för 
samordnade insatser där behov 
finns 

Arbetet med SIP 
implementeras i 
verksamheterna. 

SIP har implementerats som arbetsätt i betydligt större 
utsträckning.  

Samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård utifrån 

Dialog kring förberedelser 

och samverkan 
Verksamheterna har förberett sig i olika omfattning, 

fortsatt arbete 2019 
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Mål Aktivitet Uppföljning 

nya lagen om trygg och effektiv 

utskrivning från slutenvården 

Öka kunskapen om 

rehabmottagningars funktion och 

kunskapsområden för målgrupperna 

i respektive NOSAM-grupp 

Presentation och dialog 

Vårdval Rehab 

Fortsatt arbete 2019 
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Lokal Västbusgrupp NOSAM Mölndal 

Årsrapport 2018 

Catarina Liljestrand ordförande lokala Västbusgruppen, datum: 2019-01-04 

 

Sammanfattning och analys 

Mölndals lokala Västbusgrupp har under 2018 genomfört arbetet enligt de planer som 

gjordes för året. Lokala Västbusgruppen har träffats vid fyra ordinarie möten samt en 

heldag under året. 

I det lokala uppdraget från Nosam står att uppdraget är att arbeta övergripande så att barn 

kan lyckas i skolan genom att arbeta med frågan kring hög skolfrånvaro, ökad samverkan 

och tidiga insatser. Engagemanget och uppslutningen i gruppen har varit god. 

 

- Vi genomförde en planeringsdag den 31/8 där vi bla arbetade med att gå igenom 

uppdraget vi fått från Nosam och påbörjade vår handlingsplan. Vi lyfte frågan kring 

avvikelser och behovet av att utveckla arbetet och framförallt uppföljningen av avvikelser. 

Ett förslag arbetades fram kring att göra ett årshjul och en mall för dagordning för lokala 

Västbusgruppens möten. På så sätt ska vi säkerställa att arbetet flyter på och att det blir lätt 

för medlemmarna att se var vi är i processen och vad som kommer att avhandlas på de olika 

mötena. Vi kan på så sätt se när relevanta gäster behöver bjudas in till gruppens möten.  

- Under dagen arbetade vi också med det förslag som finns kring förändringar i Västbus 

riktlinjer och jobbade med ett remissyttrande i frågan som har lämnats in.  

- I november genomfördes en utbildningseftermiddag i staden som arrangerades av den 

lokala Västbusgruppen. Fokus låg på samverkan för att öka barns skolnärvaro. Inbjudna var 

personal, chefer och politiker från samtliga verksamheter som berörs av Västbus. En del av 

innehållet var att tydliggöra ansvaret som vi alla har att samverka för att barn och unga ska 

få rätt hjälp i rätt tid. Vi gick också igenom några av de förväntade förändringarna i Västbus 

riktlinjer och pratade om SIP som verktyg i samverkan. Vi presenterade också ny 

Västbuskoordinator som anställts och beskrev den nya funktionen. Senare delen av dagen 

föreläste Hans Ek som berättade om sin forskning och sitt arbete inom ämnet problematisk 

skolfrånvaro. 

- Vi har rekryterat och anställt en Västbuskoordinator med uppdrag att arbeta med 

samverkan mellan kommun och region och att utveckla arbetet med  Västbusmöten, som 

ska hålla en god kvalité och vara väl förberedda. 

Under 2018 genomförde Nätverkslaget, som finns hos socialtjänsten, 38 st möten. 

Västbuskoordinatorn som tillträdde den 15/11-18 ledde under december månad 7 st 

möten.  

Efterfrågan av mötesledare för Västbusmöten blev mycket stor, i samband med att 

Västbuskoordinatorn började sin tjänst. Särskilt från rektorer. 

SKFs verksamhet ”Utveckling i Samverkan” avvecklades i början av 2018. UiS ledde 3 st 

möten, men blev tvungna att tacka nej till flera förfrågningar. Osäkert om dessa möten har 

genomförts. 
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Ett tydligt mönster är att det finns en stor efterfrågan från rektorer, på samma sätt som det 

finns för t ex socialsekreterare, att få hjälp med att leda möten. Man önskar kunna vara fri i 

sin yrkesroll, ser fördelar med att ha en neutral mötesledare, tidsbesparande, samt att 

kvalitén på möten blir bättre utifrån den utbildning Nätverkslaget och Västbuskoordinatorn 

har. 

 

Under hösten -18 har Nätverkslaget/Västbuskoordinatorn och BUP Krokslätt utvecklat sitt 

sammarbete. Syftet har varit att underlätta för båda parter att delta gemensamt i möten. Bla 

har en regelbunden kommunikation mellan BUPs chef och Västbuskoordinatorn etablerats 

för avstämningar kring ärenden, samt att vi gemensamt valt förlägga, de möten BUPs 

personal deltar i, också i BUPs lokaler. Detta har sammantaget gett ett mycket gott resultat. 

 

Utvecklingsområden 

 

-Ett utvecklingsområde som vi identifierat är arbetet med avvikelser som haltar. Det görs få 

avvikelser och vi ser att vi inte har ett systematiskt arbete kring att följa upp avvikelser och 

åtgärda dem på ett effektivt sätt. Under året har tre avvikelser rapporterats till lokala 

Västbusgruppen. En handlade om att överenskommelse som gjorts i samband med 

Västbusmöte inte hållits av BUP och de två andra har handlat om att BUP:s personal har 

uteblivit från Västbusmöten. Enhetschef från BUP har informerat om läget, som är 

ansträngt, och diskussioner har förts via Västbuskoordinatorn om att i möjligaste mån lägga 

Västbusmöten i BUPs lokaler för att det ska bli lättare för dem att hinna vara med. Vi har 

också diskuterat att hålla mötena korta, ca en timme när det är möjligt.  

-Ett annat utvecklingsområde är rapporteringen av Västbusmöten, inga andra huvudmän 

har rapporterat om antalet Västbusmöten förutom Utbildningsförvaltningen som 

rapporterat att man inte hållit/ansvarat för några möten. Ifrån deras håll har också 

påpekats att det kan vara så att någon gymnasieskola haft möte kring en Mölndals elev men 

vi har inte ställt frågan till alla gymnasier i regionen.  

 

Mål, aktivitet och utfall  

 

Mål Aktivitet Uppföljning 

Öka användningen av SIP -Information om SIP på 
genomförd utbildningsdag 
den 15/11 till personal, 
chefer och politiker från 
samtliga verksamheter som 
berörs av SIP. 
- Rekryterat och tillsatt tjänst 
på 50% som 
Västbuskoordinator med 
uppdrag att bla öka 
användandet av 
Västbusmöten och 
därigenom SIP som verktyg. 
Ett konsultationsteam 

Båda insatserna genomförda under 2018. 
Tjänsten som Västbuskoordinator tillsattes den 15/11 -18 
och personal har nu uppgiften att utveckla Västbusarbetet 
under 2019.  
Fokus på uppdraget är samverkan mellan kommun och region och 

att de Västbusmöten som håll ska vara av god kvalité och väl 

förberedda. 

Att vara Västbuskoordinator/mötesledare innebär en särskild roll 
med ansvar för att driva, samordna och utveckla processer mellan 
kommun och region.  
Starta konsultationsteamet under 2019. 
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Mål Aktivitet Uppföljning 

kommer också att startas i 
början på 2019 som bla ska 
möjliggöra att 
tjänstemän/chefer kan 
träffas i professionella möten 
för att rådgöra kring svåra 
gränsdragningsfrågor och 
lösa problem tillsammans. 

Hantera avvikelser och åtgärda 
brister. 

Endast tre avvikelser har 
kommit till lokala 
Västbusgruppen under 2018. 

Lokala Västbusgruppen gör bedömningen att vi behöver se 

över hanteringen av avikelser och inrapporteringen. Hitta 

ett bättre sätt att hantera och följa upp avvikelserna. 

Avvikelser finns med som återkommande punkt på 

dagordningen vi möten. 

Kartlägga de insatser som finns i 
staden på olika nivåer (generell, 
förebyggande/tidiga och specialist 
insatser). 

Folkhälsoplaneraren har 
sammanställt och nyligen 
reviderat ett dokument med 
en genomgång av insatser. 
Sprida detta. 

 

Dialog och erfarenhetsutbyte- känna 
till varandras verksamheter.  

Regelbundna möten med 
lokala Västbusgruppen. 
Halvdag om SIP mm. 
Fasta punkter på 
dagordningen 
Bjuda in oss till NOSAM och 
presentera oss. 

Lokala Västbusgruppen har träffats vid fyra ordinarie 
tillfällen samt en heldag tillsammans. 
Ordförande i lokala Västbusgruppen har deltagit vid två 
tillfällen på NOSAM. 

 
 

Avvikelse Hur hanterades avvikelsen? 
Åtgärd? 

Har något förändrats? 
 

Är avvikelsen 
omhändertagen? 

     

Överenskommelse vid 
Västbusmöte om att BUP ska 
remittera en patient till dietist 
vilket inte görs. 

Frågan lyfts på lokala 
Västbusgruppens möte och chef för 
BUP tar med sig frågan till sin 
organisation för att lösa den. 

Oklart. Ingen återkoppling kring 
hur det gått dd.      

Personal från BUP uteblir från 
Västbusmöte. 

Frågan lyfts på lokala 
Västbusgruppens möte. 

      

Personal från BUP uteblir från 
Västbusmöte. 

Frågan lyfts på lokala 
Västbusgruppens möte. 
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NOSAM Norra Hisingen 

Årsrapport 2018 

Datum: 2019-01-10 

 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av gruppens arbete under 2018 

NOSAM Norra Hisingen består av verksamhetschefer från äldreomsorg, 
IFO/funktionshinder, verksamhetschefer från primärvården, MAS, enhetschef från VGR 
psykiatri, företrädare från skolhälsovård och skola. 
Samverkan på NOSAM mötena under verksamhetsåret har fungerat relativt bra. Som ny 

ordförande och ny i rollen så har jag inte haft fullgod kunskap om allt men gjort så gott jag 

kunnat och hoppas att jag detta året lärt mig mycket nytt. Under 2018 har NOSAM haft 

inplanerade möten varje månad då det var annan gång varit tema barn och unga samt 

psykiatri eller mitt i livet och äldre. Två av mötena har under året blivit inställda. Det har 

varit mkt fokus på barn och unga under året och vi avslutade med ett NOSAM som helt 

ägnades åt barn och unga. När det gäller tema mitt i livet har vi haft svårt att definiera 

tydliga frågeställningar och mål, vilket blir en utmaning inför nästa år. Representationen i 

de olika temagrupperna behöver i viss mån förbättras och ses över och det pågått 

diskussioner, detta även mycket på grund av den nya skolorganisationen. Detta får vi se på 

och förtydliga under nästa år. 

 

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse 

Vi behöver arbeta med temat mitt i livet på ett mer strukturerat sätt, ser fram emot att vi 

kan få till detta arbetet på ett bra sätt 2019. Vi behöver även se över vår mötesstruktur på 

NOSAM, förberedelser och sammanfattningar av mötena, ordförande och sekreterare vem 

gör vad. 

 

Mål, aktivitet och utfall  

Mål Aktivitet Uppföljning 

Barn och unga 
Utveckla det familjecentrerade 
arbetssättet 0-16 år i stadsdelen 

Utforska och stärka NOSAMs 
roll som styrgrupp för det 
familjecentrerade arbetssättet 

FCA-kordinatorerna ansvarar för att detta följs upp i början 
på 2019 första NOSAM. 

Stärka det lokala västbusarbetet i 
stadsdelen, framförallt genom att 
utveckla Västbus som stöd och 
struktur i det tidigt förebyggande 
arbetet 

Se särskild handlingsplan för 
Västbus 2018 

Sammankallande för den lokala västbusgruppen, följer upp 
arbetet. 

Ökad samverkan/stärka vårdkedjan 
för barn och unga med psykisk 

Tillsätta arbetsgrupp för att 
tydliggöra olika aktörers 
ansvar och roller:  

FCA-koordinator 6-16 år 
MLA 



    

  
Fastställd av Ledningsgrupp för samverkan, LGS 2019-02-07 

 

 

 

 

Avsnitt: NOSAM Norra Hisingen  Årsrapport 2016  Sida 66 av 91 

 

Mål Aktivitet Uppföljning 

ohälsa (ex. elevhälsa-primärvård-
UM-MUX-BUP-IFO) 

Vem ansvarar för vad?  
Vem gör vad? 

tillsammans med övriga aktörer i NOSAM B&U träffas 
kontinuerligt och deras framsteg rapporteras på NOSAM. 

Tidig samverkan kring barn som 
har problem som visar sig på alla 
tre områden: Förskolan/Skolan, 
hemmet, socialt 

Följa temagruppens arbete 
med checkpoints* under året. 
Hur kan vi använda oss av 
det?*= Punkt för att aktivera  
samverkan 

Uppföljning skall ske på NOSAM i början på 2019. 

Psykiatri 
Ta fram en strategisk plan för det 
lokala SIP arbetet  

 

Har diskuterats på varje möte. 
Inventering skall göras av 
genomförda SIP-ar av 
respektive huvudman  

Uppföljning sker av antal gjorda sipar i början på 2019. 
Respektive huvudman är ansvarig. 
 
 

Informera om förändringar som 
påverkar förutsättningarna för 
samverkan. 

Respektive huvudman 
informerar NOSAM 
ordförande inför kommande 
möte då information behöver 
tas upp, exempel från året är 
IPS. 

Sker kontinuerligt av respektive huvudman 

Mitt i livet  
Genom samverkan se till att den 
enskilde får en trygg, säker och 
effektiv utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård.  

 

Dialog har skett kring hur vi 
på ett bra sätt samverkar 
kring dessa patienter.  
Samverkan Kommun och 
primärvård. 

Sker kontinuerligt på NOSAM 

Äldre 
Ta del av det arbete som behöver 
göras för att förbättra utskrivnings-
processen. Nya betalansvarslagen 
samt SAMSA. 

Information och möten kring 
hur vi samverkar och 
samarbetar på ett sådant sätt 
så dessa patienter kan skrivas 
hem tryggt. 

Sker kontinuerligt på NOSAM 

Uppföljning av projektet Mobil 
hemsjukvårdsläkare 

Möten med projektledare från 
hsv samt chefer från 
vårdcentralerna och hsv. 

Kontinuerligt har det skett uppföljning på de mötena som vi 
haft. Samt rapporter skickats till projektledare när det 
gäller olika nyckeltal. 
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NOSAM Norra Hisingen 

Årsrapport 2018 

Datum: 2019-01-10 

 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av gruppens arbete under 2018 

NOSAM Norra Hisingen består av verksamhetschefer från äldreomsorg, 

IFO/funktionshinder, verksamhetschefer från primärvården, MAS, enhetschef från VGR 

psykiatri, företrädare från skolhälsovård och skola. 

Samverkan på NOSAM mötena under verksamhetsåret har fungerat relativt bra. Som ny 

ordförande och ny i rollen så har jag inte haft fullgod kunskap om allt men gjort så gott jag 

kunnat och hoppas att jag detta året lärt mig mycket nytt. Under 2018 har NOSAM haft 

inplanerade möten varje månad då det var annan gång varit tema barn och unga samt 

psykiatri eller mitt i livet och äldre. Två av mötena har under året blivit inställda. Det har 

varit mkt fokus på barn och unga under året och vi avslutade med ett NOSAM som helt 

ägnades åt barn och unga. När det gäller tema mitt i livet har vi haft svårt att definiera 

tydliga frågeställningar och mål, vilket blir en utmaning inför nästa år. Representationen i 

de olika temagrupperna behöver i viss mån förbättras och ses över och det pågått 

diskussioner, detta även mycket på grund av den nya skolorganisationen. Detta får vi se på 

och förtydliga under nästa år. 

 

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse 

Vi behöver arbeta med temat mitt i livet på ett mer strukturerat sätt, ser fram emot att vi 

kan få till detta arbetet på ett bra sätt 2019. Vi behöver även se över vår mötesstruktur på 

NOSAM, förberedelser och sammanfattningar av mötena, ordförande och sekreterare vem 

gör vad. 

 

Mål, aktivitet och utfall  

Mål Aktivitet Uppföljning 

Barn och unga 
Utveckla det familjecentrerade 
arbetssättet 0-16 år i stadsdelen 

Utforska och stärka NOSAMs 

roll som styrgrupp för det 

familjecentrerade 

arbetssättet 

FCA-kordinatorerna ansvarar för att detta följs upp i början 
på 2019 första NOSAM. 

Stärka det lokala västbusarbetet i 
stadsdelen, framförallt genom att 
utveckla Västbus som stöd och 
struktur i det tidigt förebyggande 
arbetet 

Se särskild handlingsplan för 
Västbus 2018 

Sammankallande för den lokala västbusgruppen, följer upp 
arbetet. 



    

  
Fastställd av Ledningsgrupp för samverkan, LGS 2019-02-07 

 

 

 

 

Avsnitt: NOSAM Norra Hisingen  Årsrapport 2016  Sida 68 av 91 

 

Mål Aktivitet Uppföljning 

Ökad samverkan/stärka vårdkedjan 
för barn och unga med psykisk 
ohälsa (ex. elevhälsa-primärvård-
UM-MUX-BUP-IFO) 

Tillsätta arbetsgrupp för att 

tydliggöra olika aktörers 

ansvar och roller:  

Vem ansvarar för vad?  

Vem gör vad? 

FCA-koordinator 6-16 år 
MLA 
tillsammans med övriga aktörer i NOSAM B&U träffas 
kontinuerligt och deras framsteg rapporteras på NOSAM. 

Tidig samverkan kring barn som har 
problem som visar sig på alla tre 
områden: Förskolan/Skolan, 
hemmet, socialt 

Följa temagruppens arbete 
med checkpoints* under året. 
Hur kan vi använda oss av 
det?*= Punkt för att aktivera  
samverkan 

Uppföljning skall ske på NOSAM i början på 2019. 

Psykiatri 

Ta fram en strategisk plan för det 
lokala SIP arbetet 

Har diskuterats på varje 
möte. Inventering skall göras 
av genomförda SIP-ar av 
respektive huvudman  

Uppföljning sker av antal gjorda sipar i början på 2019. 
Respektive huvudman är ansvarig. 
 
 

Informera om förändringar som 

påverkar förutsättningarna för 

samverkan. 

Respektive huvudman 
informerar NOSAM 
ordförande inför kommande 
möte då information behöver 
tas upp, exempel från året är 
IPS. 

Sker kontinuerligt av respektive huvudman 

Mitt i livet  
Genom samverkan se till att den 

enskilde får en trygg, säker och 

effektiv utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård. 

Dialog har skett kring hur vi 
på ett bra sätt samverkar 
kring dessa patienter.  
Samverkan Kommun och 
primärvård. 

Sker kontinuerligt på NOSAM 

Äldre 
Ta del av det arbete som behöver 
göras för att förbättra utskrivnings-
processen. Nya betalansvarslagen 
samt SAMSA. 
 

Information och möten kring 
hur vi samverkar och 
samarbetar på ett sådant sätt 
så dessa patienter kan 
skrivas hem tryggt. 

Sker kontinuerligt på NOSAM 

Uppföljning av projektet Mobil 
hemsjukvårdsläkare 

Möten med projektledare 
från hsv samt chefer från 
vårdcentralerna och hsv. 

Kontinuerligt har det skett uppföljning på de mötena som vi 
haft. Samt rapporter skickats till projektledare när det 
gäller olika nyckeltal. 
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Lokal Västbusgrupp NOSAM Norra Hisingen 

Årsrapport 2018 

Datum: 2018-12-21 

 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning gruppens arbete under 2018 

Mycket arbete har gjorts på lokalt plan gällande Västbus på Norra Hisingen. Vi har haft en 

mycket aktiv grupp. Måluppfyllelsen utifrån handlingsplanen för 2018 är generellt sett god 

och de aktiviteter som varit kopplade till målen har varit uppskattade och gynnsamma. De 

flesta målen är dock så pass omfattande och kräver ett långsiktigt perspektiv, att de flesta 

mål och aktiviteter kommer att vara de samma för 2019.  

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse 

-Delaktighet är ett fortsatt utvecklingsområde för 2019. 

-Involvera fristående förskolor/skolor är ett nyligen identifierat utvecklingsområde inför 

2019. 

-Västbus nyhetsbrev behöver vidareutvecklas under 2019. 

 

Mål, aktivitet och utfall  

Mål Aktivitet Uppföljning 

Göra Västbus känt bland alla 
berörda chefer och personal 

Lokala Västbusgruppen har skickat ut 
nyhetsbrev till all personal inom förskola, 
skola, socialtjänst, kultur och fritid, BVC, 
BMM, Vårdcentral, UPH, BUP, UM och 
BUM. Nyhetsbrevet har bestått av 
information kring utbildningar och 
information om Västbus, avvikelser, 
webutbildning, samverkansdag, Västbus 
Checklista osv. 
 
 

Vi har delvis lyckats med målet. En 
enkätundersökning kring chefers upplevelse av 
Västbusarbetet i stadsdelen visar att cheferna 
uppskattar att ungefär hälften av sin personal har 
tillräcklig kunskap om Västbus för att själva kunna 
kalla och hålla i ett Västbusmöte.  
 
SIP dokumenteras inte med rätt kodning så 
uppföljning av antalet SIP är inte tillförlitlig. 
 
Personal vittnar om brister i samverkan och det 
lokala västbusarbetet, men har ännu inte tillräckliga 
rutiner för att skriva avvikelser. 

Erbjuda lokal utbildning kring 
Västbus  

 

Sex halvdags Grundutbildningar 
Kring Familjecentrerat arbetssätt, Västbus 
och SIP, Riktlinjer, rutiner och 
mötesledning har genomförts under 2018. 
Ca 130 personer har deltagit 

Kursutvärderingarna har visat att deltagarna på 
utbildningarna har varit mycket nöjda, men 
utbildningen behöver ges kontinuerligt med 
målsättning om att 100 % av personalen har 
kunskap om Västbus riktlinjer. 

 Två halvdagar -Fortsättningsutbildningar 
steg 2 med aktiv övning i att kalla, 
förbereda och leda Västbusmöte samt 
dokumentera i SIP har genomförts. 
Ca 65 deltagare har deltagit 

Kursutvärderingarna har visat att deltagarna på 
utbildningarna har varit mycket nöjda, men 
utbildningen behöver ges kontinuerligt för att fler 
ska känna sig trygga med att kalla till, och hålla i ett 
Västbusmöte. 
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Mål Aktivitet Uppföljning 

Dialog och erfarenhetsutbyte, 
känna till varandras 
verksamheter.  

Göra insatser som finns i 
stadsdelen på olika nivåer 
(generell, förebyggande/tidiga 
och specialist insatser) kända 
för medarbetare och familjer. 

Har arrangerat en lokal västbusdag heldag 
för att främja erfarenhetsutbyte, 
kunskapspåfyllnad samt utveckling av 
Västbus.  

Utvärderingen av dagen var positiv, ca 90 deltagare.  
Vi behöver fortsätta att arbeta med att skapa 
samverkansmöten mellan professionella, där vi kan 
utbyta information och skapa relationer. 
 
 

 Sprida Föräldraguiden till medarbetare 
och Familjer. 

En enkätundersökning utskickad till alla som 
arbetar med barn och unga i Norra Hisingen visar att 
guiden har fått spridning och används. 

Arbeta för barn och familjers 
delaktighet.  

Implementera och använda Sipkollen.se 
för att kunna utvärdera barn och familjers 
upplevelse av Västbusmöten 

Sipkollen används inte, endast två registrerade svar 
på SKLS hemsida från Norra Hisingen. Behöver 
implementera SIPkollen mer eller hitta andra sätt att 
mäta och utveckla formerna för barn och familjers 
delaktighet. 

 Lokala västbusgruppen ska följa upp och 
definiera utvecklingsområden med fokus 
på att öka möjligheten till barns och 
familjers delaktighet. 

Detta mål har inte hunnits med att arbeta med under 
2018 i den omfattning som önskats. Det är ett 
fortsatt utvecklingsområde för 2019. 

 

Avvikelser 

Avvikelse Hur hanterades avvikelsen? 
Åtgärd? 

Har något förändrats? 
 

Är avvikelsen 
omhändertagen? 

     

Avvikelse gällande ett barns 
sondmatning, där ingen 
verksamhet ville/kunde ta ansvar 
för barnets näringstillförsel. 

Analys i lokala Västbusgruppen, där 
åtgärden var att lyfta den till Tema 
Grupp barn och unga. 
 

Saknar tydlig återkoppling från 
Temagrupp barn och unga. J

A 
    

Avvikelse kring att skola och BUP 
har blivit kallade till möte, men 
inte kom. 

Kontakt med berörd BUP-
mottagning och skola kring hur 
rutinerna kring Västbusmöten och 
kallelser är inom verksamheterna är. 

BUP har tydliggjort för övriga 
verksamheter hur de vill ha 
Västbuskallelserna skickade till 
sig för att deras rutiner ska 
fungera.  
 
Lokala Västbusgruppen har 
identifierat ett 
utvecklingsbehov att upprätta 
samverkan kring västbus med 
fristående förskolor och skolor i 
stadsdelen. Det planeras att 
arbetas med det under 2019. 

J

A 
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NOSAM Partille  

Årsrapport 2018 

 

Datum: 2019-01-11 

 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av gruppens arbete under 2018 

Under 2018 har 9 st NOSAM möten genomförts. I NOSAM i Partille deltar representanter för 

vård- och omsorgsförvaltningen, hemsjukvården, äldreomsorg, funktionshinder, 

biståndsenheten, primärvårdens offentliga och privata vårdcentraler, öppenpsykiatrin, 

social arbetsförvaltning och folktandvården.  

 

Under året har NOSAM gruppen koncentrerat sig att arbeta och samverka utifrån ny lag om 

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Eftersom det har varit låg 

närvaro på NOSAM möten har det varit svårt att driva arbetet konstruktiv. Det har funnits 

svårigheter att förstå processen då primärvård och kommunen har helt olika information 

om hur ansvaret och arbetsprocessen ska fungera enligt den nya lagen. 

 

Utmaning 

Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är en utmaning att få 

alla involverade att följa processen.  

SIP är ett viktigt verktyg för samverkan. En utmaning är att öka användningen, då SIP 

används i för liten omfattning.   

 

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse 

Under 2019 kommer representanterna i NOSAM att arbeta i respektive temagrupper. I 

dessa grupper, planeras aktivitet, mötesfrekvens mm individuellt. Temagrupperna följs upp 

på gemensamma NOSAM möten 5ggr/år. 23/1, 20/3, 15/5, 18/9, 27/11. En utmaning blir 

att inte tappa de lokala frågorna.  

Alla representanter i NOSAM är överens att arbetet i temagrupperna har stannat av då fokus 

har varit på arbetet med lagen om samverkan.   

Ny ordförande och sekreterare väljs varje år i Partille. Att förstå NOSAM arbetsmodellen och 

process tar tid. I uppstartsfasen tappas styrfart, detta kan ev. förhindras om ordförande 

väljs för 2 år istället.  
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Mål, aktivitet och utfall  

Mål Aktivitet Uppföljning 

Fokus på lagen om Samverkan 
vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård 

Alla arbetar tillsammans och inte i 
respektive arbetsgrupper då lagen berör 
alla parter 

Det har funnits en svårighet att förstå processen då 
primärvården och kommunen har haft olika 
information och hur ansvaret och arbetsprocessen ska 
fungera enligt den nya lagen 

Tydliga rutiner i 
arbetsprocessen inför nya 
lagen 

Processkartläggning inför nya lagen För kommunens del är den klar.  
 

Samverka mellan VG och VGR 
om munhälsa 

Utbildning Pågående 

Närvaro på NOSAM möten Obligatorisk närvaro.  
Beslutar mötesdag onsdag jämnvecka för 
att öka närvaron 

Pågående, närvaron har ökat under hösten 

Gemensam SIP kalender 
mellan primärvården och 
kommunen 

Kalender Pågående, vem tar kostnaden, vem äger kalendern 
Samverkan mellan olika system inom IT är ett 
problem 

Samverkan mellan 
hemsjukvård, demensteamet 
och äldresköterska i 
primärvården  

Regelbundna möten Pågående 

Västbusgrupp, barn och unga 
ska nu ingå i NOSAM 

Ny modell för samverkan Pågående 

Kunskap om egenvård beslut Respektive verksamhet ska inventera 
kunskapen om beslut egenvård 

Pågående 

Mobilnärvård  
Utveckla samordnad vård i 
hemmet för patienter med hög 
vårdkonsumtion 

Läkarna är på plats ansvarar för 
inskrivna patienter i mobilnärvård  

Klart. Projektet avslutas vid årsskiftet och går över i 
ordinarie verksamhet.  

Distansmöten via Skype Primärvård/kommun har 
avstämningsmöten 
Vårdplaneringar görs med slutenvården 

Pågående arbete 
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Lokal Västbusgrupp NOSAM Partille 

Årsrapport 2018 

Datum: 2018-11-29 

 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning gruppens arbete under 2018 

Den lokala styrgruppen för västbus i Partille har under slutet av 2017 och hela 2018 

formerats.  Flera tidigare medlemmar i gruppen har slutat och nya har tillkommit. Fokus har 

därför varit att skapa en stabil västbusgrupp med representanter från berörda 

verksamheter. Idag ingår representanter från kommunens berörda förvaltningar, 

vårdcentralerna, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning samt barn- och 

ungdomspsykiatrin. Fem av sex möten har genomförts. 

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse 

Under 2019 kommer den lokala västbusgruppen göra en gemensam aktivitetsplan för att 

förbättra samverkan. Ett utvecklingsarbete kommer göras då barn- och ungafrågor kommer 

ingå i Nosam vilket de inte gjort tidigare i Partille.  

 

 

Mål, aktivitet och utfall  

Mål Aktivitet Uppföljning 

Att ha fungerande samverkan  Skapa en stabil lokal 
västbusgrupp 

- Vilka skall ingå i 
Partilles lokala 
västbusgrupp 

- Ta fram frågor som är 
viktiga att börja med 

Genomför regelbundna styrgruppsmöten 
 
 

 

Avvikelser 

Avvikelse Hur hanterades avvikelsen? 
Åtgärd? 

Har något förändrats? 
 

Är avvikelsen 
omhändertagen? 

     

Frånvaro vid västbusmöte. Social- 
och arbetsförvaltningen var inte 
närvarande 

Orsaken till frånvaro var sjukdom. 
Mötet hölls ändå och SIP 
upprättades. 
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Avvikelse Hur hanterades avvikelsen? 
Åtgärd? 

Har något förändrats? 
 

Är avvikelsen 
omhändertagen? 

     

Frånvaro vid västbusmöte. 
Läkare från BUP deltog ej på 
mötet 

Representant från BUP var 
närvarande och tog med sig läkarens 
frågor. 

 
     

Skola kallade ej till västbusmöte 
trots ök. Meddelade ej detta i tid 
för att annan part kunde kalla. 

Dialog kring det som hänt. Ök att 
vänta till eleven börjar gymnasiet 
och då sammankalla till möte. 

 
     

Frånvaro vid västbusmöte. 
Gymnasieskola och 
familjebehandlare deltog ej på 
möte. 

Kontakt togs på sittande möte.  
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NOSAM Västra Hisingen 

Årsrapport 2018 

Datum: 2018-12-31 

 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av NOSAM-gruppens arbete under året 

NOSAM har träffats regelbundet under hela året. Det har varit ett bra deltagande i de flesta 

delarna. Vi har en modell och uppdelning som fungerar bra för samtliga.  

Det har varit viss problematik för gruppen Barn och unga. De har pga. omorganisation i 

staden inte varit med på många möten under året men under hösten 2018 blev det klart hur 

stadens organisation ser ut och befattningarna är tillsatta. Därefter har vi kommit igång 

med arbetet i gruppen barn och unga. 

Hela gruppen fungerar bra och deltagarna är engagerade. Vi har ”högt i tak” och vi fattar 

många beslut. Samverkan är vårt ledord, vilket kännetecknar arbetet. Vi har också haft 

inbjudna gäster på flera av mötena, för att vi ska kunna få till oss nyheter men även för att få 

information om hur det fungerar inom våra organisationer kring olika frågor. Processledare 

från temagrupper har också deltagit på möten. 

Arbetet i gruppen under året har upplevts positivt och vi har kunnat avsluta flera 

aktiviteter.  

 

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse 

Ett av våra mål var att ta fram en förenklad information till brukare och närstående inför ett 

brytpunktssamtal, för att öka kvaliteten på mötet och att berörda skulle känna sig tryggare 

inför mötet. Vi kontaktade flera organisationer och föreningar men hittade inget bra 

material. Vi kom slutligen fram till att inte arbeta vidare med frågan och att det fungerar bra 

utan informationsmaterial. 

Några mål, som vi behöver följa och utveckla, har vi flyttat med till 2019. 

En positiv upplevelse från arbetet i gruppen under 2018 har varit att deltagarna har varit 

engagerade och närvarande på mötena. 

 

Mål, aktivitet och utfall  

Mål Aktivitet Uppföljning 

Psykisk ohälsa/Mitt i 
Livet/ Äldre 

  

Förbättra samverkan kommunen-
primärvården 

Säkerställa att relevanta 
funktioner från stadsdelen 
och primärvården ingår i 
NOSAM 

Har blivit bra 2018 
Klar 
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Mål Aktivitet Uppföljning 

Arbete med lagen Utskrivningsklar 
och de regionala riktlinjerna samt 
tydliggöra ansvar 
 

Utbildningsinsatser till 
berörda medarbetare. 
Gemensamma planer för 
implementering av rutiner. 
Arbete för att öka samsyn 
kring lagen. 
Se SIP filmer och information 
på Samverkanstorget. 

Stående punkt på NOSAM som följer upp hur det går och om 
det finns några avvikelser eller frågor. Problem som vi 
behöver lösa gemensamt.  
Följer antalet utskrivningar och SIP under 2018. 
Tar del av avvikelser 
Visa delar avslutade och ett reviderat mål till 2019 

Avvikelser i vårdkedjan och i övrig 
samverkan 

Punkt på varje möte. 
MAS o MAR deltar och 
presenterar resultat 1 ggr /år 

Fungerar bra. Fortsätter 2019 

Införa arbetssätt med tidiga åtgärder 
för att förhindra undvikbara insatser 
för pat slutenvård och hög 
vårdkonsumtion. 

Utveckla arbetet med mobil 
hemsjukvårds läkare 

Följer upp med läkare och HSV regelbundet och hösten 
2018. 
Fungerar bra 

Öka kännedom om verksamheterna 
inom Västra Hisingen 

Varje verksamhet 
presenterar sin org. och 
uppdrag 

Vi har startat och kommer att fortsätta under våren 
2019 

NOSAM hålla sig uppdaterad av 
samverkansorganisationen och info 
på Samverkanstorget. 

Läsa protokoll mm på 
NOSAM mötet och följa vad 
sägs i temagrupperna och är 
det saker som påverkar oss. 
Introduktion till nya grupp 
medlemmar. 

Utvärdera på mötet om det upplevs som en bra aktivitet. 
Avslutat mål 

Egenvård Göra den gemensamma 
rutinen känd. 
Ta fram en lokal rutin för 
egenvård och implementera 
den. 

Vi har beslutat att inte ta fram en lokal rutin. Vi använder 
alla dokumentet som Västkom tagit fram. 
Varje huvudman informerar sin personal om att detta 
dokument gäller  
Klart 2018.  

Ta fram en gemensam lokal plan för 
läkemedelsgenomgång 

Gemensam rutin  Varje huvudman informerar sim personal om dokumentet. 
Klar sept. 2018 Dokumentet ligger på Vårdsamverkan 

Förbättra kvalitet för brukare och 
arbetsmiljön för personalen på 
korttidsboende (SOL) 

Skriva ett gemensamt 
dokument som tydliggör 
uppdrag och ansvar 

Klar i sept. 2018 
Dokumentet ligger på Vårdsamverkan. Varje huvudman 
implementerar dokumentet i sin verksamhet. 

Öka kvaliteten för personer inom 
LSS 

Använda och sprida RMR 
(ansvarsfördelning för 
medicinskt 
omhändertagande av vuxna 
med funktionsnedsättning). 
Personcentrerat arbetssätt 
och läkarbesök hemma hos 
brukare eller på vc. 

Mäta hur har det gått i nov 2018. 
Svårt att mäta. RMR används av ans läkare och ssk vid 
hembesök.  
Planerade och akuta läkarbesök och årlig uppföljning görs 
av läkare hemma hos brukaren, hembesök. 
Klar 2018 

Tandvård. 
Personer med rätt till tandvårdsstöd 
skall erbjudas det. 

Följa arbeta i temagrupp mitt 
i livet. 
Tydliggöra ansvar för att 
utfärda intyg i staden. 

Pågående och flyttas med till 2019. 
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Mål Aktivitet Uppföljning 

Utbildning till berörd 
personal 

Barn och unga   

Tillämpa Västbus riktlinjerna  
Öka kunskap och användning 

Utbildningsinsatser Har erbjudits 2018 

Föräldrar med barn 0-18 år ska 
erbjudas stöd i föräldraskapet, med 
särskilt fokus på de som är svåra att 
nå 

Barn o föräldrar ska erbjudas 
förebyggande och tidiga 
insatser. 
Insatser ska ske i barnets 
närmiljö. 
Förskola och skola är 
barnens hälsofrämjande 
arena. 
Friskfaktorer i barns och 
ungdomars närmiljö ska 
stärkas. 

Det har varit svårt att följa upp pga. av en 
storomorganisation i GBGS stad och att gruppens deltagare 
har bytt uppdrag. 
 
FCA har arbetat aktivt med aktiviteterna på olika sätt under 
2018. 
Vissa aktiviteter fortsätter 2019 

Ökad kunskap om våld i nära 
relationer och hur det påverkar 
barnet 

Säkerställa att vi använder 
gemensamma rutiner samt 
upprätthålla fortbildnings-
insats bland personal och nya 
medarbetare. 
Temadagar. 
Miniinventering, rutiner hur 
når vi vad andra mm. 

Identifiera och ta fram ett gemensamt dokument pågår. 
Temadagar och utbildningar är genomförda 2018. 
FCA har arbetat aktivt med aktiviteterna på olika sätt under 
2018. 
 

Alla barn ska ha tillgång till ett språk. 
Målgrupp barn 0-6 år i Biskops-
gården samt deras vårdnadshavare 
och aktörer runt omkring barnet 

Känna till och säkerställa 
smidiga övergångar och 
gränsdragningar mellan olika 
verksamheter. 
Utveckla samarbetet kring 
BVC: s 2.5 års kontroll med 
fokus på språket? 
Synka temagrupp barn och 
ungas arbete för språk-
utvecklande insatser. 

Det har varit svårt att följa upp pga. av en 
storomorganisation i GBGS stad och att gruppens deltagare 
har bytt uppdrag. 
 
Pågår fortsätter 2019 

Öka möjligheten till bra övergångar 
överföring av information om 
enskilda personer mellan olika 
verksamheter ex MHV, BVC.  

Bekymringssamtal, hur, när 
och vilka? 
 

Pågår 
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NOSAM Örgryte-Härlanda 

Årsrapport 2018 

Datum: 2018-12-12 

 

Sammanfattning och analys 

NOSAM Örgryte-Härlanda har haft fem möten under 2018. Inbjudna har varit 

processledarna för Barn och Unga samt för Psykiatri i syfte att ta del av det arbete som sker 

i temagrupperna och möjlighet för NOSAM deltagarna att skicka med frågeställningar.  

Äldregruppen hade också besök av processledare på sitt möte. Övriga inbjudna har varit 

Lena Arvidsson som gav information om nya lagen för trygg och säker utskrivning. MÖT- 

mobilt team från östra sjukhuset var också inbjudna men ställde tyvärr in.  

 

Vi har under hösten bytt ordförande. På sista mötet för hösten kom vi till beslut att dela vårt 

NOSAM i tre grupper: Barn och Unga, Mitt i Livet/Psykiatri samt Äldregrupp. Vardera grupp 

har en egen utsedd ordförande som rapporterar till ”stor” NOSAM ordföranden. Vi har även 

beslutat oss för annan mötestrategi. Ordföranden samlar NOSAM gruppen för gemensam 

avstämning, därefter går vardera arbetsgrupp ut i grupprum och arbetar med sin 

handlingsplan för att därefter i storgrupp återsamlas och rapportera, allt sker under samma 

eftermiddagar. Lokalfrågan var ett problem för denna typ av strategi många deltagare), men 

den är nu löst inför våren med möten på Östra sjukhuset samt på Gullbergsvass, vilket 

medför en liten kostnad som ordförandes VC bekostar. Denna förändring görs för att få till 

mer engagemang och mer ”verkstad” då vi de senaste åren inte upplever att vi nått speciellt 

mycket resultat.  

 

Aktuella frågor i NOSAM som vi tar med oss under 2019:  

• att utveckla gruppen enligt ovanstående beskrivning 

• arbeta mer aktivt med handlingsplanen i vardera arbetsgrupp 

• bemötande och stöd för psykisk ohälsa 

• missbruksfrågor och samverkan runt denna grupp 

• den nya lagen, samverkan vid utskrivning, har varit ett aktuellt ämne där frågor 

inför 2019 kvarstår 

• avvikelsehanteringsfrågor återkommer och behöver hanteras vidare, då det är 

oklart vad resultatet blir av de avvikelser som görs i verksamheterna. 

 

Framgångsfaktorer i NOSAM ÖH är en stabil grupp med bra närvaro och engagemang.  
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Mål, aktivitet och utfall     

 

Mål Aktiviteter 2018 
Vad har vi gjort för att nå målet? 

Hur blev utfallet 2018? 
 

Uppföljning av 
aktiviteter 

     

Temagrupp Äldre 

 
Vägledning från temagrupp 
Äldre 
 
SIP 
Videovårdplanering 
 
 
Vård vid livets slut 
 

 
 
 
Mobil närvård. Projekt och införande 
av hemsjukvårdsläkare 
 
 
 
 
 
 
Utarbetat rutin för hantering av 
förväntade dödsfall. 

Sammankallande: Ulrica Sand 
Höglund  
Antal möten 2018: 5 
 
Nu permanent infört. Fungerar väl, 
de mest sjuka har 
hemsjukvårdsläkare 
 
Färre utförda än beräknat 
 
 
Gemensam rutin för hela regionen 
samt lokal rutin för vår stadsdel, 
uppdaterad. 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 
   

Temagrupp Barn och 
unga/lokal VästBusgrupp 

 
VästBus 
 
Berörda verksamheter ska 
vara väl förtrogna med  
Västbus riktlinjer  
samt vad riktlinjerna innebär  
för placerade barn  
 
SIP som verktyg ska användas 
i högre grad  
 
Kunskapen har ökat om 
varandras verksamheter och  
insatser…..  
 
…och om barns delaktighet  
och barnets perspektiv  
 
Alla ska känna till hur man 
 ska göra när det skett en  
avvikelse 

 
 
 
Västbus används i stor omfattning i 
stadsdelen. I övervägande delen 
initieras västbus via skola/IFO,  
 
Sällan förekommande initiativ av VG-
regionen. Utbildning i att hålla 
VästBus möten planeras  
 
 
Få SIP utförda under 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunskap om avvikelsehantering vid 
Västbus finns, men medverkan 
brister från flera aktörer utifrån 
tid/resursbrist 

Sammankallande: Daniel Bohman 
Antal möten 2018: 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

   

FCA/FC 

 

Nosam styrgrupp för FCA/FC  Samordnare/koordinator, Hannah 
Pihlton FCA/Fc har anställts under 
2017. Idéer om hur vi ska stärka 
det familjecentrerade arbetet i 

 X    

 
Klar 
Pågående 
Planerad 
Inte påbörjad 
Avbruten 
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Mål Aktiviteter 2018 
Vad har vi gjort för att nå målet? 

Hur blev utfallet 2018? 
 

Uppföljning av 
aktiviteter 

     

stadsdelen arbetas med och 
utvecklas vidare under 2019 

Temagrupp Psykiatri 

Samordnade insatser 

Vård- och stödsamordning 

Funktionsnedsättning 

Unga vuxna 

 

 

 

 

 

 

Sammankallande: Christina Kostet. 

Antal möten 2018: 1 

Målet var att arbeta vidare med de 

frågeställningar som ställdes och 

som besvarades av Cecilia Axelsson 

under 2017. 

 X    

Temagrupp Mitt i livet 

Missbruk 

Arbetsgrupp Mitt i Livet/Psykiatri 
startas.  

Sammankallande: Christina Kostet  
Antal möten 2018: 1    X  

 
  



    

  
Fastställd av Ledningsgrupp för samverkan, LGS 2019-02-07 

 

 

 

 

Avsnitt: NOSAM Östra Göteborg  Årsrapport 2016  Sida 81 av 91 

 

NOSAM Östra Göteborg 

Årsrapport 2018 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av NOSAMS arbete under 2018 

Under 2017 förändrade NOSAM Östra Göteborg sin mötesform pga. att det var dålig 

uppslutning på både temagruppsmötena och stor NOSAM mötena. Förändringen innebar att 

Temagruppsmötena togs bort till fördel för stor NOSAM mötena. En utvärdering i slutet på 

2017 visade att majoriteten av ledamöterna var nöjda med förändringen men 

utvärderingen visade även att flera saknade temagruppstillhörigheten och att mötena 

upplevdes som informationsmöten. Utifrån utvärderingen har NOSAM under 2018 

strukturerat om stor NOSAM mötena. Varje NOSAM möte börjar med en timmes 

temagruppsdialog utifrån handlingsplanen. Varje temagrupp lyfter därefter in de 

diskussioner i storgrupp som berör övriga NOSAM deltagare. Utvärdering 2018 visar att alla 

som svarade på utvärderingen tycker att mötesformen fungerar bra eller mycket bra. I vissa 

frågor arbetar även NOSAM med att bilda tillfälliga styrgrupper kopplat till ett visst 

utvecklingsområde som representeras av berörda ledamöter. 

 

Handlingsplanen för NOSAM Östra Göteborg 2018 har haft arton mål kopplat till trettio 

olika aktiviteter.  Arton av de trettio aktiviteter har genomförts under året.  

 

Temagrupp Psykiatri: Representanter från Psykos och beroende saknas på NOSAM.  

Temagrupp Äldre/Mitt i Livet: Bra dialog på mötena. Planering efter slutenvård har varit 

ett prioriterat område där arbetet har strukturerats med styrgrupp och arbetsgrupp.  

Temagrupp Barn och Unga: Aktivt arbete, till skillnad från 2017, mötena blir av. Stor 

NOSAM där NOSAM för barn och unga är en del är en välfungerande metod/ 

tillvägagångssätt.  

 

Utvecklingsområden och åtgärder för ökad måluppfyllelse 

I NOSAMS handlingsplan för 2018 är arton av trettio aktiviteter genomförda under året. 

Även då aktiviteten är genomförd kan det finnas behov av fortsatt arbete under 2019 för att 

nå måluppfyllelse. Det kan exempelvis handla om implementering, utvärdering och 

utbildning. Flera aktiviteter i handlingsplanen som inte har påbörjats kommer att arbetas 

vidare med i handlingsplanen för 2019. 

 

Temagrupp Psykiatri: SIP är ett utvecklingsområde. Identifiera specifika områden att 

arbeta med och låta utsedda arbetsgrupper arbeta med vissa frågor med en avgränsad 

tidsplan. Fullfölja samverkan mellan primärvård och psykiatrin genom regelbundna möten. 

Utveckla samverkan mellan ANS och primärvården avseende psykiatrimottagningen med 

årligen återkommande möten mellan professionerna.  

Temagrupp Äldre/mitt i livet: Arbeta för att öka antalet SIP, efter slutenvård.  
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Temagrupp Barn och Unga: Verka för att få en samordnare till Västbus arbetsgrupp. 

Uppdatera kartläggningen av föräldrastödjande, förebyggande och främjande insatser. 

Förbättra arbetet med SIP. 

 

Mål, aktivitet och utfall  

 

Mål Aktivitet Uppföljning 

 
Barn och unga 
NOSAM ska vara styrgrupp för 
stadsdelens familjecentrerade 
arbetssätt (FCA) 

Ta fram, anta och arbeta 
enligt handlingsplan för FCA  

Driva processen för att 
etablera familjecentral i 
Gamlestaden och Kortedala 
med 
delaktighet/förstärkning av 
ANS/SBUG. 

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

 x x 
 
Arbete med handlingsplan för FCA har pågått under 2018 
likaså processerna med att etablera en ny familjecentral.  
 
Ny FCA koordinator började sitt uppdrag i augusti. Under 

hösten har arbetet intensifierats gällande processen för att 

starta en ny familjecentral i Gamlestaden. 

Samarbetspartners har utsetts, Nya vårdcentralen 

Kortedala Torg, Barnmorskemottagningen Närhälsan 

Gamlestan, Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg samt 

Förskoleförvaltningen. Avtalet för lokalen i Gamlestaden 

löper ut i slutet av år 2018 vilket har inneburit att 

tyngdpunkten i processen under hösten har varit att få 

avsiktsförklaring, avtal och överenskommelser godkända 

och klara mellan parterna.  

Gällande lokalavtalet har samverkan skett med 

Lokalförvaltning och fastighetskontoret. Det är fortfarande 

oklart vad som kommer hända efter årsskiftet. 

Barn och Unga 

Förbättra barns hälsa och 
välbefinnande genom att:  

- Stärka föräldrarnas kunskaper om 
barn - Förbättra samspelet 
föräldrar/barn - Öka föräldrarnas 
kontakter med andra 
samhällsinsatser - Stärka 
föräldrarnas självkänsla och 
välbefinnande Tidigt upptäcka 
familjer med behov av extra stöd. 

Implementera 
Rinkebymodellen  

(Utökat hembesöksprogram 
till nyblivna föräldrar med 
gemensamma besök av BVC 
och föräldrarådgivare från 
socialtjänsten)  
 

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

  x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barn och unga 

NOSAM ska vara styrgrupp för 
stadsdelens västbusarbete  

Anställa person med uppdrag 
att samordna Västbus med 
finansiering av 
folkhälsomedel  

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

  x 
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Mål Aktivitet Uppföljning 

 Anta och arbeta enligt 
handlingsplan för lokal 
västbusgrupp 

Aktiviteten för målet har ej uppnåtts under 2018 då en 
västbussamordnare inte har finansierats av folkhälsomedel.  
 
Lokal västbusgrupp har träffats regelbundet och arbetat 
utifrån lokal handlingsplan. 

Mitt i livet och äldre 

Upprätta rutiner och strukturer för 
samverkan för att den enskilde ska 
få trygg/säker/ effektiv vård.  
 

Processledare för central 
temagrupp Mitt i livet bjuds 
in som en del i 
implementeringen av 
överenskommelse och 
riktlinje (rutin) för 
samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och 
sjukvård.  
 
 

Påbörja planering för 
individen direkt vid 
inläggning på sjukhus.  
 

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

x  x 
 
Extrainsatt NOSAM i mars 2018 med information från 
processledarna från temagrupp Mitt i livet och äldre 
gällande den länsgemensamma riktlinjen in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 
Stadsdelens vårdcentrals chefer och områdeschefer för 
äldreomsorg samt hälso- och sjukvård och områdeschef 
från Individ och familjeomsorg tillika ledamöter i NOSAM, 
bildade en styrgrupp och utsåg representanter från sina 
områden till en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har arbetat 
fram en rutin som ska stödja samverkan mellan parterna i 
arbetet med implementering av den nya 
överenskommelsen, riktlinjen och den tillhörande SAMSA 
rutinen som började gälla den 25 september. 
 
Representanter (primärvård, psykiatri och kommun) som i 
sitt dagliga arbete arbetar med processen planering efter 
utskrivning från slutenvård träffas en gång i månaden för 
att utbyta erfarenheter.   

Mitt i livet och äldre 

Personer med behov av 
tandvårdsstöd ska få det.  
 

Planera och genomför 
utbildningsinsats 
(tandvårdsstöd) för 
omsorgspersonal på särskilt 
boende ÄO och BMSS.  

Utbildning för alla som 
skriver tandvårdsintyg. 

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

  x 
 
Utbildning till alla som skriver tandvårdsintyg är påbörjat, 
fortsatt arbete 2019 då även vårdcentralerna inkluderas. 
 

Mitt i livet och äldre 

Fördjupad kunskap inom området 
hjärtsvikt för legitimerad personal 
inom primärvård och kommun.  
 

Sprida inbjudan till 
hjärtsviktsutbildningar för 
arbetsterapeuter, 
fysioterapeuter och 
sjuksköterskor inom 
primärvård och kommun.  

Genomföra gemensam 
utbildningsinsats (hjärtsvikt) 
för primärvård och kommun, 
eventuellt en halvdag.  
 

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

  x 
 
Inbjudan är spriden men ingen gemensam 
utbildningsinsats har genomförts.  
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Mål Aktivitet Uppföljning 

Mitt i livet och äldre 

Öka antalet distansmöte via video.  
 

Utveckla tillämpningen av 
distansmöte via video 
(videovårdplanering).  

 

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

x   
Under 2018 har ett stort arbete pågått för att öka antal 
distansmöten via video (äldreomsorg).  På ett av NOSAMS 
möten informerade en handläggare och biståndschef om 
fördelarna med videoplanering. 
 

Mitt i livet och äldre 
 
Minskade läkemedelsrelaterade 
problem genom att patienten ska få 
en väl avpassad 
läkemedelsbehandling.  
 

Skapa gemensam rutin för 
läkemedelsgenomgång för 
personer med hemsjukvård 
och personer på särskilt 
boende.  

 

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

x  x 
 
En gemensam rutin gällande läkemedelsgenomgångar har 
upprättats i samverkan och beslutats av NOSAM. Syftet är 
att läkemedelsgenomgångar ska erbjudas patienter med 
hemsjukvård och personer som bor på särskilt boende. 
Rutinen gäller from januari 2019 och arbete med 
implementering kommer att fortsätta nästa år.  
 

Mitt i livet och äldre 

Personer* ska möta personal som 
har kunskap och vågar se och 
samtala om psykisk ohälsa samt kan 
ge stöd till den enskilde att 
söka/lotsa till professionell vård.  

Suicidprevention/nollvision.  
* Äldre samt personer med t ex 
cancer, hjärtinfarkt, stroke, 
förvärvad hjärnskada mm 

Sprida inbjudan till 
utbildning i första hjälpen till 
psykisk hälsa 
(suicidprevention) och skapa 
möjligheter för personalen 
att genomföra utbildning.  
 

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

 x  
 
Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård och individ och 
familjeomsorg samt funktionshinder har utbildat 
medarbetare i första hjälpen till psykisk hälsa. 
Vårdcentralerna har fått Information om utbildning. 

Mitt i livet och äldre 

Rutin för avvikelser i samverkan ska 
ge personen en tryggare och säkrare 
vård- och omsorg i 
övergången/informationen mellan 
huvudmännen.  
 

Identifiera systemfel utifrån 
inkomna avvikelser och lyfta 
systemfelen till den centrala 
temagruppen.  
 

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

  x 
 
 

Mitt i livet och äldre 

Samordnad individuell plan, SIP 
används i samverkan.  
 

Webbutbildning SIP 30 min – 
genomföra tillsammans i 
NOSAM som ett underlag till 
diskussion om fördelar och 
utmaningar med SIP.  

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

 x x 
 
På ett NOSAM möte har alla ledamöter genomfört 
webbutbildningen. 



    

  
Fastställd av Ledningsgrupp för samverkan, LGS 2019-02-07 

 

 

 

 

Avsnitt: NOSAM Östra Göteborg  Årsrapport 2016  Sida 85 av 91 

 

Mål Aktivitet Uppföljning 

Ge medarbetare möjlighet att 
genomföra webbutbildningen 
SIP – 30 min.  

 
Under 2019 ska medarbetare ges möjlighet att genomföra 
webbutbildningen. 
 

 
Psykiatri 
Upprätta rutiner och strukturer för 
samverkan för att den enskilde ska 
få trygg/säker/ effektiv vård 

Implementera 
överenskommelse och 
riktlinje (rutin) för 
samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och 
sjukvård (from 1 januari 
2019).  
 

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

x  x 
 
Extrainsatt NOSAM i mars 2018 med information från 
processledarna från temagrupp Mitt i livet och äldre 
gällande den länsgemensamma riktlinjen in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 
Psykiatrin har tagit del av den lokala rutin för Östra Gbg 
som arbetats fram utifrån samverkan efter slutenvård. PMG 
har utsett en representant till det lokala nätverket 
 

Psykiatri 

De personer som har behov av 
samordnade insatser har en 
samordnad individuell plan.  
 

Mäta antalet SIP:ar och följa 
att antalet ökar  
Alla medarbetare ska se SIP-
filmen (3 minuter) 

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

 x  
 
SIP går att följa upp på öppenvårds – nivå men inte på 
aggregerad nivå för stadsdelen. Antal SIP har ökat under 
2018. Flera medarbetare har sett SIP-filmen. 
 

Psykiatri 

Säkerställa att personer med 
långvarig psykisk sjukdom erbjuds 
stöd för att genomföra årlig 
hälsokontroll enligt RMR  
(Regional medicinsk riktlinje) Årligt 
hälsosamtal och somatisk kontroll av 
patienter med långvarig psykiatrisk 
ohälsa. 

Granska RMR  
Säkerställa att personer med 
långvarig psykisk sjukdom 
erbjuds stöd för att 
genomföra årlig 
hälsokontroll enligt RMR  

Kunskapsspridning inom 
psykiatrin och primärvården.  
 

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

 x  
 
Påbörjats och beräknas fullt genomfört under 2019. Rutiner 
ska upprättas för att kvalitetssäkra att de patienter som 
byter vårdgivare har/får erbjudandet att genomföra en 
hälsokontroll.  
 
 

Psykiatri 

Personer med psykisk 
funktionsnedsättning ska få en trygg 
och säker kontakt med vård och 
omsorg.  
 

Verka för att avvikelserutin 
följs  

Diskutera en avidentifierad 
avvikelse i samverkan  

Ta del av Berosams rapporter  
 

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

x  x 
 
En avidentifierad avvikelse gällande bedömning av 
vårdintyg har diskuterats på NOSAM. I samband med det 
diskuterades gällande riktlinjer för att inte samma 
avvikelse ska upprepas för någon annan.  
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Mål Aktivitet Uppföljning 

Psykiatri 

Suicidprevention  
 

Se över rutiner för 
suicidprevention.  
 

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

x   
 
Under 2018 har ca 500 medarbetare inom individ och 
familjeomsorg fått utbildning i suicidprevention. 

Psykiatri 

Personer med missbruk/beroende 
och psykisk ohälsa får sina behov av 
samordnade insatser tillgodosedda.  
 

Bjuda in samordnare för 
Konsultativt teamet Nordost, 
för att se hur de kan 
användas.  

 

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

x   
 
Aktiviteten är genomförd. Men ett förbättringsarbete 
behövs under 2019 på enhetschefsnivå.  
 

Använda arbetssättet Vård – och 
stödsamordning  

Personer med psykisk 
funktionsnedsättning erbjuds stöd i 
och över tid av alla aktörer i 
samhället som de har behov av, och 
tappar inte kontakt med vård och 
omsorg.  

Personer med missbruk och psykisk 
ohälsa får vård parallellt och 
samordnat. 

Se över lokala 
överenskommelser för vård- 
och stödsamordning mellan 
psykiatrin och SDF Östra 
Göteborg (Boende, daglig 
verksamhet och personligt 
stöd)  

Ta fram förslag till 
kompetensutveckling i 
samverkan. 
Ta fram förslag till 
finansiering av gemensam 
handledning. 

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

 x X   

 
Lokal överenskommelse för vård och stödsamordning har 
under 2018 reviderats och skrivits under av parterna. 
Metoden vård och stödsamordning är ett omfattande och 
pågående arbete som i dagsläget omfattar ett fåtal 
individer. Det finns upparbetade samverkansmöten på 
enhetschefsnivå för att planera och strukturera arbetet med 
vård och stödsamordningen.  
 
 

Utveckla samverkan mellan 
primärvård och psykiatrin  
 

PMG (Psykiatrimottagning 
affektiva Gamlestaden) 
bjuder in primärvård till 
samverkansdialog.  

 

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

  x 
 
Aktiviteten genomförs 2019 
 

Övriga aktiviteter NOSAM Spridning av 
överenskommelser/riktlinjer 
osv som antas av Kommun 
och sjukvård – samverkan i 
Göteborgsområdet. 

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

x   
 

 Närområdesplan 2018 
respektive 2019 

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

X 2018   
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Mål Aktivitet Uppföljning 

 Överenskommelse om 
läkarmedverkan i kommunal 
hälso- och sjukvård 2018 
respektive 2019. 

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

X 2018   
 

Implementering av lagen Samverkan 
vid in- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. 

Extrainsatt informationsmöte 
om SIP och lagen om in- och 
utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård den 5 mars 
2018. 

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan  
2019 

x   
 

 Nyhetsbrev om nya lagen 
sprids till berörda. 

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

x   
 

Öka samverkan med närområdets 
närsjukhus – Angereds närsjukhus 
(ANS) 

Bjuda in ANS för att få veta 
mer om sjukhuset och vilka 
mottagningar de har. 

Klart Delvis klart Till 
handlingsplan 
2019 

  x 
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NOSAM Östra Göteborg Lokal Västbusgrupp 

Årsrapport 2018 

Datum: 2018-12-28 

 

Sammanfattning och analys 

Östra Göteborgs lokala västbusgrupp har en handlingsplan som senast uppdaterades 2018-

01-23. Gruppen hade under våren 2018 endast två möten inbokad och vid det senare mötet 

i 2018-05-22 meddelade ordförande Kristina Olsson att mötena tillsvidare ställs in i väntan 

på att ett nytt processtöd anställs.   

Trots detta finns ett fungerande västbusarbete i stadsdelen, medvetenheten om SIP och 

Västbus har höjts.  

 

Under 2018 har det inkommit ett färre antal avvikelserapporter till den lokala 

västbusgruppen. Det är fortfarande ett utvecklingsområde, under 2017 såg vi en positiv 

utveckling eftersom att det tidigare inte hade inkommit några avvikelserapporter, trots att 

avvikelser med största sannolikhet har uppstått. 

 

Västbusgruppen inledde året med att arrangera en Västbusutbildning. 2018-02-01 hölls en 

grundutbildning I Västbusarbete.  18 deltagare främst från förskolan. I utvärderingen 

bedömdes nyttan av utbildningen, skala 1-10 och medelvärdet blev 8,4. 

Under senhösten 2017 hade Västbusgruppen planer på att starta en referensgrupp, för att 

utveckla västbusarbetet. Kallelse skickades ut men på grund av att processtödet skulle 

lämna förvaltningen fanns det ingen som kunde axla detta ansvar. I avvaktan på nytt 

processtöd togs en time-out, idén finns kvar men kan endast genomföras med stöd av någon 

som har möjlighet att sammankalla och protokollföra gruppens arbete. 

 

Den lokala västbusgruppen har haft en hög närvaro under hela året 2017 samt mötena 

2018-01-23 och 2018-05-22, vilket är en framgångsfaktor för samverkan. En annan 

framgångsfaktor är att gruppen har påbörjat nya tillvägagångssätt för att sprida det lokala 

västbusarbetet i stadsdelen. Till exempel genom västbusintroduktion till nya chefer och 

västbusintroduktion riktat till specifika verksamheter. 

 

Under 2018 har Socialtjänsten 25 stycken registrerade SIP:ar som har gjorts inom ramen 

för Västbus. Detta är fortsatt ett utvecklingsområde, då alla SIP:ar inte dokumenteras 

korrekt och det finns svårigheter att hämta ut statistik ur Treserva. 

 

Nedan tabell utgår inte från mål som västbusgruppen har uttalat specifikt för år 2018. 

Tabellen utgår snarare från behov som gruppen har stött på under årets gång. 
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Mål, aktivitet och utfall  

 

(Mål) 

Behov som 
västbusgruppen har 
diskuterat under 
året. 

Aktiviteter 2018 
Vad har vi gjort för att nå målet? 

Hur blev utfallet 2018? 

 

Uppföljning av 
aktiviteter 

     

Ett utbildningstillfälle ska 
hållas per år. 

Västbusutbildning 1 februari - 
Grundutbildning 

Utvärderingen visade ett bra betyg.  
X     

Säkerställa att 
västbuskallelser skickas till 
rätt vårdnivå 

Dialog i västbusgruppen kring BUPs 
gränssnitt mot vårdcentral. 

 

 

Klargörande från BUP hur de 
hanterar kallelser som de bedömer 
hamnat på fel vårdnivå. 

 

Behöver representation från 
primärvården i västbusgruppen, 
finns ej idag. 

 X    

Undersöka möjligheten att 
använda Skype vid 
västbusmöten för att 
minska restiden.  

 

 

Skype har använts vid minst ett 
västbusmöte under året. 

Lyckat resultat. 

 x    

Fler västbusavvikelser 
behöver rapporteras och 
analyseras. 

Lokal västbusgrupp har uppmuntrat 
sina verksamheter till att rapportera 
mera.  

Fram till december 2018 har det 
inkommit fyra stycken 
avvikelserapporter till den lokala 
västbusgruppen. 

 x    

 Tydliggjort hur avvikelserapporter ska 
skickas in till den lokala 
västbusgruppen. 

Västbusavvikelser skickas till 
ordförande i gruppen via e-post 
eller vanlig post.  

X     

 Lokal västbusgrupp har undersökt om 
någon annan stadsdel har lokala rutiner 
för avvikelsehantering vis 
västbusärenden. 

Inga lokala rutiner kunde hittas. 

X     

 Analys av inkomna avvikelserapporter. Avvikelserapporterna (4 st) 
handlar om att verksamheten 
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(Mål) 

Behov som 
västbusgruppen har 
diskuterat under 
året. 

Aktiviteter 2018 
Vad har vi gjort för att nå målet? 

Hur blev utfallet 2018? 

 

Uppföljning av 
aktiviteter 

     

uteblir från möte, kunskapsbrist 
om västbus riktlinjer och brister i 
samverkansskyldighet.  

Uppdrag från NOSAM Barn 
och unga. Omhänderta 
revisionens synpunkter på 
samverkan kring barn med 
behov av samordnade 
insatser. 

Förslag på att Västbus kontaktlista 
skulle kunna utökas till att mer likna 
lokala riktlinjer för västbusarbetet togs 
fram. 

 

Den lokala västbusgruppen gjorde 
bedömningen att fortsatt arbete med att 
sprida den information om Västbus som 
redan finns och att den tillämpas på rätt 
sätt, bidrar till att revisionens 
synpunkter omhändertas. 

NOSAM Barn och unga ställde sig 
bakom västbusgruppens 
bedömning. 

X     

Uppdrag från NOSAM Barn 
och unga: Utöka antalet 
tillfällen för 
västbusutbildning. 

Lokal västbusgrupp har beslutat att 
under 2018 anordna workshops i form 
av rollspel. Detta blir 
utbildningstillfällen utöver den årliga 
västbusutbildningen som den lokala 
västbusgruppen anordnar.   

Planering inför workshops har 
påbörjats.  

 

Inbjudan till den årliga 
västbusutbildningen   

   x 

 

 

x 

Underlätta för personal 
inom berörda 
verksamheter att kalla till 
ett västbusmöte. 

Uppdatering av Östra Göteborgs 
kontaktlista för Västbus. 

 Inte gjord under 2018 

    X 

Ta reda på vad det finns 
för utvecklingsområden 
med stadsdelens 
västbusarbete – Underlag 
till vad kommande 
västbusutbildningar 
behöver fokusera på.  

Den lokala västbusgruppen skapar en 
referensgrupp för västbus. 
Referensgruppen består av 
verksamhetsnära personal med olika 
professioner.   

 Tagit en time-out i väntan på 
processtöd 

   X  

 Utvärderingen av hantering av 
västbusärenden med hjälp av frågor 
från SIP-kollen. 

Frågeformulär + följebrev är klart 
men inte utskickat.     X  
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(Mål) 

Behov som 
västbusgruppen har 
diskuterat under 
året. 

Aktiviteter 2018 
Vad har vi gjort för att nå målet? 

Hur blev utfallet 2018? 

 

Uppföljning av 
aktiviteter 

     

 Sprida kännedom och 
kunskap om Västbus till 
berörda verksamheter. 

   Påbörja satsning som innebär att alla 
nytillkomna chefer inom berörda 
verksamheter blir erbjudna en 
västbusintroduktion av 
västbusgruppens processtöd. 

 Satsningen påbörjades i september 
2017. Hittills har tre av fyra 
stycken tackat ja till introduktion.     

X 

 

 

Sprida kännedom och 
kunskap om Västbus till 
berörda verksamheter. 

Erbjudit muntlig västbusinformation till 
alla förskolor i Östra Göteborg – såväl 
privata som offentliga. 

Två förskolor som har hört av sig 
och vill ha besök under 2018.      
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Sektorn för 

Datum Dnr  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 2019-03-07

Beslutsfattare Beslut

Maria Carlsson

Magnus Fagerström

Ingrid Källström

Ingrid Källström

Susanne Lorenzatti

Susanne Lorenzatti

Anna-My Zetterberg

Camilla Ahlin

Anna-My Zetterberg

Jessica Reneland

Börje Persson

Katarina Johansson

Susanne Thander

Martin Frejinger

Martin Frejinger

Gerd Andersson

Sanna Ingelstam-Duregård

Tjänstledighet, kulturskolan

Anställning, Vuxenutbildningen

Tjänstledighet, Vuxenutbildningen

Anställning, Vuxenutbildningen

Tjänstledighet, Landvetterskolan

Anställning, Landvetterskolan

Tjänstledighet, Hulebäcksgymnasiet

Tjänstledighet, Hulebäcksgymnasiet

Anställning, Hulebäcksgymnasiet

Anställning, Hulebäcksgymnasiet

Anställning, Hulebäcksgymnasiet

Tjänstledighet, Landvetterskolan

Tjänstledighet, Skinnefjällsskolan

Tjänstledighet, Hulebäcksgymnasiet

Anställning, Hulebäcksgymnasiet

Anställning, Högåsens förskola

Anställning, Ekdalaskolan
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Sektorn för socialtjänst

Datum 2019-02-01 Dnr 2019KS95 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2019

Beslutsfattare Beslut

Agneta Carlsson

Pernilla Sandblom

A.1.1.1 Anställning Bygården

A.3.3 Handkassa för Jesper Liljedahl
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Sektorn för samhällsbyggnad   

 

 

 

 

 

Datum 2019-02-18 Dnr 2019KS57 002  

 

 

 

 

 

  
 

  

  
  
 

 

 

 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Kristina Englund  

Björn Sundén  

  

Bostadsanpassningsbidrag 215/18-231/18 

Utse leverantör av projektstöd för trafikverksamheten  

Anställning, landskapsarkitekt  
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Datum 2019-02-18 Dnr 2019KS48 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Daniel Svensson

Daniel Svensson

Daniel Svensson 

Cecilia Johansson 

Per-Arne Larsson

Tidsbegränsad anställning > 6 månader

Tillsvidareanställning

Utbetalning av arrendeavtal 

Tillsvidareanställning

Utse beslutsattestanter
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Anmälan av delegationsbeslut från 
kommunledning och funktionerna: Utveckling, 

Personal, Ekonomi och upphandling 2019
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Utvecklingsfunktionen

Datum 2019-02-22 Dnr 2019KS23 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Marlena Sahibzada Tilldelningsbeslut, 
Tekniska konsulter – Mark och exploaterinsgingenjörer
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