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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum
2019-05-02

1. Information från arbetsmiljöverket angående kommunstyrelsens 
arbetsmiljöansvar

Karin Kåberger och Eva 
Aronsson 16:00

2. Upphandling av entreprenör för nybyggnation av idrottshall i 
Mölnlycke fabriker
2019KS67

3. Upphandling av lastbil
2019KS107

4. Revidering av placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet
2018VFN13

5. Antagande av detaljplan för del av Älmhult 1:101 m.fl., Skola, i 
Hindås
2016KS484

6. Övertagande del av väg 540 - Boråsvägen
2019KS189

7. Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2022
2019KS190

8. Riktlinjer för markanvisning
2019KS192

9. Riktlinjer för exploateringsavtal
2019KS191

10. Upphävande av markförvärvsprogram 2014
2019KS193

11. Riktlinjer för beviljande av avbetalning av anläggningsavgifter vid 
VA-anslutning
2018KS660

12. Uppföljning av plan för intern kontroll 2018
2019KS85
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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum
2019-05-02

13. Motion om att inrätta en visselblåsarfunktion i Härryda kommun
2018KS967

 

14. Statistiska uppgifter per december 2018 och januari 2019
2019KS243

 

15. Delgivning av protokoll från råd 2019
2019KS166

 

16. Delgivningar 2019
2019KS3

 

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

 

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

 

19. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd 2019
2019KS48

 

20. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och 
funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 
2019
2019KS23
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Information från arbetsmiljöverket angående 
kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar
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Upphandling av entreprenör för nybyggnation 
av idrottshall i Mölnlycke fabriker

2

2019KS67
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Anders Ljung

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-02-25 2019KS67  052

Upphandling av entreprenör för nybyggnation av idrottshall i 
Mölnlycke fabriker

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 i § 190 att uppföra en ny 
idrottshall i Mölnlycke fabriker. Totalt budgeterades 130 000 tkr. Sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd har tagit fram förfrågningsunderlag för projektet.

Anbudsinfordran har skett och entreprenör ska utses. Vid anbudstidens utgång har xx 
anbud inkommit. Utvärdering har skett och framgår av bifogad sammanställning. 
Anbud med lägst pris har lämnats av xx.

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd har tillsammans med representanter från utvalda 
föreningar arbetat fram ett funktionsprogram och ritningar för byggnaden. Dessa har legat 
till grund för projektering och upprättande av förfrågningsunderlag. 
Förfrågningsunderlaget har lagts ut under vecka 9, 2019.

Byggnaden kommer inte att certifieras som miljöbyggnad eftersom byggnaden inte 
uppfyller kravet på dagljusinsläpp. Byggnaden kommer att uppfylla energikraven enligt 
Boverkets byggregler, BBR 24. Idrottshallen kommer att kompletteras med en 
solcellsanläggning om det ryms inom budgetramen.

Arbetet planeras att starta i juni 2019. Byggtiden beräknas till 22 månader.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser xx till entreprenör för nybyggnation av idrottshall i Mölnlycke 
fabriker.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Per-Arne Larsson
Sektorschef
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Bilagor:
Sekretess – skickas hem till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
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Upphandling av lastbil

3

2019KS107
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Sektorn för administrativt stöd
Charlotte Hemvik

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-29 2019KS107  050

Upphandling av lastbil

Sammanfattning
Upphandlingen avser:

 köp av en (1) lastbil med kran och lastväxlare
 service av lastbil och dess påbyggnad, i 60 månader från leverans
 optioner på gripskopa, timmergrip, pallgafflar, grusflak, maskinflak och lämflak

Mark och anläggning som bland annat sköter underhåll av kommunala vägar, cykelbanor 
och idrottsanläggningar har under flera år hyrt in lastbil med chaufför. Behovet av lastbil 
har under de senast åren ökat och förvaltningen har gjort bedömningen att det är 
ekonomiskt fördelaktigt att äga en lastbil istället för att fortsätta hyra.

Krav på miljöklass enligt gällande lag vid leveranstillfället. Krav på bränsle är Diesel och 
lastbilen ska kunna köras på HVO.
Lastbilen är finansierad i investeringsbudgeten för 2019. 

Anbudsinbjudan har skett och leverantör ska utses. Vid anbudstidens utgång hade x (x) 
anbud inkommit. Utvärdering har skett och framgår av bifogade bilagor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser följande leverantör för lastbil: Xxx
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Per-Arne Larsson
Sektorchef
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd Bo Ekström

Ekonomichef

Bilaga
Sekretess – skickas hem till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
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Revidering av placeringsföreskrifter för 
förskola, fritidshem och annan pedagogisk 

verksamhet

4

2018VFN13
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-04-10

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 88      Dnr 2018VFN13

Revidering av placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet 

 
Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2018 i 26 § placeringsföreskrifter för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Föreskrifterna gäller för kommunala 
familjedaghem, förskolor, fritidshem och öppna fritidsverksamheter i Härryda kommun.

Förvaltningen ser ett behov av att revidera nuvarande placeringsföreskrifter för att förtydliga 
hur platserna mellan barn i omplaceringskö till förskola och familjedaghem ska fördelas. I 
omplaceringskön finns barn som önskar byta kommunal förskola eller familjedaghem. I den 
föreslagna revideringen ska det förtydligas att de barn som väntat längst på att få byta förskola 
eller familjedaghem ska ha förtur framför barn som väntat en kortare tid. I praktiken hanteras 
omplaceringskön redan på detta sätt men förvaltningen anser att det är viktigt att detta finns 
med i placeringsföreskrifterna för att säkerställa en förutsägbar och rättssäker hantering av 
omplaceringskön.

Förvaltningen ser även ett behov av ett göra ett tillägg i placeringsföreskrifterna som ska 
reglera hur placeringen av barn ska hanteras vid en eventuell avveckling av en kommunal 
förskola. Barn som behöver en ny placering vid en avveckling av en kommunal förskola 
föreslås ge förtur till de förskolor och familjedaghem som vårdnadshavarna önskat. Förturen 
föreslås dock inte gälla framför barn som har syskonförtur. Syskonförturen gäller för de barn 
som har ett syskon som redan har en plats på den aktuella förskolan eller familjedaghemmet.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 27 februari 2019.

Beslut

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige upphäver tidigare ”Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet” antagna den 26 mars 2018 i § 26.

Kommunfullmäktige fastställer ”Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet” enligt föreliggande förslag att gälla från och med 1 juni 2019.

----------------------
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Sektorn för utbildning och kultur
Niina Supperi

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-02-27 2018VFN13  003

Revidering av placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2018 i 26 § placeringsföreskrifter för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Föreskrifterna gäller för kommunala 
familjedaghem, förskolor, fritidshem och öppna fritidsverksamheter i Härryda kommun. 

Förvaltningen ser ett behov av att revidera nuvarande placeringsföreskrifter för att 
förtydliga hur platserna mellan barn i omplaceringskö till förskola och familjedaghem ska 
fördelas. I omplaceringskön finns barn som önskar byta kommunal förskola eller 
familjedaghem. I nuvarande placeringsföreskrifter framgår det inte hur platserna ska 
fördelas om det finns fler barn i omplaceringskö till en förskola eller familjedaghem än 
det finns lediga platser. I den föreslagna revideringen ska det förtydligas att de barn som 
väntat längst på att få byta förskola eller familjedaghem ska ha förtur framför barn som 
väntat en kortare tid. I praktiken hanteras omplaceringskön redan på detta sätt men 
förvaltningen anser att det är viktigt att detta finns med i placeringsföreskrifterna för att 
säkerställa en förutsägbar och rättssäker hantering av omplaceringskön.  

Förvaltningen ser även ett behov av ett göra ett tillägg i placeringsföreskrifterna som ska 
reglera hur placeringen av barn ska hanteras vid en eventuell avveckling av en kommunal 
förskola. Barn som behöver en ny placering vid en avveckling av en kommunal förskola 
föreslås ge förtur till de förskolor och familjedaghem som vårdnadshavarna önskat. 
Förturen föreslås dock inte gälla framför barn som har syskonförtur. Syskonförturen 
gäller för de barn som har ett syskon som redan har en plats på den aktuella förskolan 
eller familjedaghemmet.   

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige upphäver tidigare ”Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet” antagna den 26 mars 2018 i § 26.

Kommunfullmäktige fastställer ”Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet” enligt föreliggande förslag att gälla från och med 1 juni 2019.
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Ärendet
Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2018 i 26 § placeringsföreskrifter för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. I placeringsföreskrifter regleras hur barn 
ska placeras på kommunala familjedaghem, förskolor, fritidshem och öppna 
fritidsverksamheter i Härryda kommun. Föreskrifterna reglerar även verksamheternas 
öppettider, vilka barn som har rätt till plats samt hur ansökan och uppsägning av plats ska 
hanteras. 

Förvaltningen ser ett behov av att revidera nuvarande placeringsföreskrifter för att 
förtydliga hur platserna mellan barn i omplaceringskö till förskola och familjedaghem ska 
fördelas. I omplaceringskön finns barn som önskar byta kommunal förskola eller 
familjedaghem. Förvaltningen ser även ett behov av ett göra ett tillägg i 
placeringsföreskrifterna som ska reglera hur placeringen av barn ska hanteras vid en 
eventuell avveckling av en kommunal förskola. 

Fördelning av platser till barn som vill byta förskola eller familjedaghem

I kommunens omplaceringskö finns de barn som önskar byta kommunal förskola eller 
familjedaghem. Enligt de nuvarande placeringsföreskrifterna för förskola, fritidshem och 
anna pedagogisk verksamhet har barn i omplaceringskön förtur till sin önskade förskola 
eller familjedaghem i augusti. Förturen gäller dock inte framför barn som har 
syskonförtur. Syskonförtur har de barn som har ett syskon som redan har en plats på den 
aktuella förskolan eller familjedaghemmet. Det framkommer dock inte i nuvarande 
placeringsföreskrifter hur platserna ska fördelas mellan barn i omplaceringskön om fler 
barn önskar byta till samma förskola eller familjedaghem än det finns lediga platser. 
Förvaltningen ser därför ett behov av att revidera placeringsföreskrifterna för att 
förtydliga hur platserna ska fördelas mellan barn i omplaceringskön. 

I den föreslagna revideringen ska det förtydligas att platserna mellan barn i 
omplaceringskön ska fördelas utifrån hur länge ett barn har väntat på plats på sin önskade 
förskola eller familjedaghem. Barn som väntat längst tid på att få byta förskola eller 
familjedaghem ska ha förtur framför barn som väntat kortare tid. Om flera barn väntat 
lika länge på att få plats på en förskola eller familjedaghem föreslås platserna fördelas 
utifrån barnens ålder så att äldre barn har förtur framför yngre barn. I praktiken hanteras 
omplaceringskön redan på det sätt som beskrivs ovan men förvaltningen anser att det är 
viktigt att detta regleras i placeringsföreskrifterna för att säkerställa en förutsägbar och 
rättssäker hantering.

Omplacering av barn vid avveckling av kommunal förskola 

Förvaltningen ser ett behov av ett göra ett tillägg i placeringsföreskrifterna som ska 
reglera hur placeringen av barn ska hanteras vid en eventuell avveckling av en kommunal 
förskola. En avveckling av en kommunal förskola kan exempelvis bli aktuellt då det inte 
längre finns behov av en tillfällig förskola eller om verksamheten på en förskola ska 
flyttas till en annan förskola vid en omorganisation. 
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I den föreslagna revideringen ges barn som behöver en ny placering vid en avveckling av 
en kommunal förskola förtur till de förskolor och familjedaghem som vårdnadshavarna 
önskat. Förturen föreslås dock inte gälla framför barn som har syskonförtur. 
Syskonförturen gäller för de barn som har ett syskon som redan har en plats på den 
aktuella förskolan eller familjedaghemmet. Om fler barn från den förskola som ska 
avvecklas önskar plats på samma förskola eller familjedaghem än det finns lediga platser 
fördelas platserna efter barnens ålder så att äldre barn har förtur framför yngre barn.  

Konsekvenser för den enskilde
De föreslagna föreskrifterna kommer inte leda till några konsekvenser för de som vill 
byta kommunal förskola eller familjedaghem eftersom byten mellan kommunala 
verksamheter i praktiken redan hanteras på det sätt som de föreslagna föreskrifterna 
anger. 

Det tillägg som föreslås göras i föreskrifterna gällande hur en kösituation ska hanteras vid 
en avveckling av en kommunal förskola skulle vid en eventuell avveckling leda till att 
övriga barn som önskar placering får sämre förutsättningar att få plats på den förskola 
eller familjedaghem de önskat. Detta beror på att barnen från den avvecklade förskolan 
ges förtur till sin önskade förskola eller familjedaghem. 

Ekonomiska konsekvenser
De föreslagna föreskrifterna medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.  

Päivi Malmsten
Sektorschef 

Bilaga

Förslag till reviderade placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet. Förslag till ny text är gulmarkerad.
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Placeringsföreskrifter 
För förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet 
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2 (10) 

Definitioner av begrepp 
Syskon
När begreppet syskon används i placeringsföreskrifterna menas de barn som 
är folkbokförda i samma bostad. Barnen behöver inte ha samma 
vårdnadshavare eller föräldrar för att anses vara syskon. De som bor i 
bostaden måste dock leva tillsammans som en familj. Om flera familjer bor i 
samma bostad räknas barnen i de olika familjerna inte som syskon.  

Vårdnadshavare
Vårdnadshavare är den eller de personer som har den juridiska vårdnaden av 
ett barn. Det kan vara en eller båda barnets föräldrar eller någon som utsetts 
av domstol till barnets vårdnadshavare.

Förälder
En förälder behöver inte vara barnets vårdnadshavare. När ett barn inte bor 
med någon av sina föräldrar likställs den eller de vuxna som bor med barnet 
och som ansvarar för barnets dagliga omsorg som barnets föräldrar. 

Särskilda skäl 
Begreppet särskilda skäl används i placeringsföreskrifterna då det kan finnas 
behov av att göra undantag utifrån ett barns specifika behov. Bedömningen 
av ett särskilt skäl ska göras restriktivt och det krävs starka skäl som bygger 
på barnets behov. Exempel på särskilda skäl kan vara att barnet har 
omfattande medicinska eller psykologiska behov eller att barnet befinner sig 
i en svår social situation. 

Page 19 of 390



3 (10) 

Rätt till plats
Förskola
Plats på förskola erbjuds från och med att barnet fyller ett år till och med att 
barnet börjar i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola.

Plats i Härryda kommuns kommunala förskolor erbjuds barn som är 
folkbokförda i Härryda kommun. Enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) 
ska även barn som är bosatta i Sverige men som inte är folkförda i landet 
erbjudas plats i Härryda kommuns förskolor om barnet stadigvarande vistas 
i kommunen. 

Enligt 8 kap. 5 § skollagen ska barn från och med ett års ålder erbjudas 
förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete 
eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt. Förskola behöver dock inte erbjudas på kvällar, nätter, 
veckoslut eller i samband med större helger.  

Enligt 8 kap. 6 § skollagen har barn vars föräldrar är föräldralediga med ett 
annat barn rätt till förskola 15 timmar i veckan. I Härryda kommun har barn 
vars föräldrar är arbetssökande rätt till förskola 20 timmar i veckan. 

Barn vars föräldrar inte arbetar, studerar, är arbetslösa eller föräldralediga 
erbjuds enligt 8 kap. 7 § skollagen förskola om barnet av fysiska, psykiska 
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. 
Beslut om att ett barn ska erbjudas förskola på dessa grunder fattas efter en 
särskild ansökan.  

Allmän förskola 
Alla barn ska från och med höstterminen det år de fyller tre år erbjudas 
förskola under minst 525 timmar om året oavsett vad föräldrarna har för 
sysselsättning, detta kallas för allmän förskola. 

Barn som är folkbokförda i en annan kommun 
Barn som är folkbokförda i en annan kommun mottas endast i mån av plats. 
Barn som är folkbokförda i en annan kommun ska dock enligt 8 kap. 13 § 
skollagen (2010:800) erbjudas plats om barnet med hänsyn till sina 
personliga förhållanden har särskilda skäl för att mottas. 

Om ett barns vårdnadshavare anser att ett barn har särskilda skäl för att 
mottas i Härryda kommuns förskola ska vårdnadshavarna göra en särskild 
ansökan om detta. Beslut om ett barn med annan folkbokföringskommun 
anses ha särskilda skäl att mottas fattas efter en individuell prövning. 

Familjedaghem
Plats i familjedaghem erbjuds från ett års ålder till barn vars föräldrar 
arbetar, studerar, är arbetslösa eller föräldralediga.
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Om barnets vårdnadshavare önskar familjedaghem ska kommunen så långt 
det är möjligt erbjuda detta på samma villkor som gäller för förskola.
Familjedaghem erbjuds i den mån det finns plats. 

Plats i Härryda kommuns familjedaghem erbjuds till barn som är 
folkbokförda i Härryda kommun. Barn som är folkbokförda i en annan 
kommun mottas endast i mån av plats.

Fritidshem 
Fritidshem erbjuds elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola vars 
föräldrar arbetar, studerar eller är arbetssökande. Fritidshem erbjuds till och 
med vårterminen det år eleven fyller 10 år. 

Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas 
arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt. Fritidshem behöver enligt 14 kap. 8 § skollagen 
(2010:800) dock inte erbjudas på kvällar, nätter, veckoslut eller i samband 
med större helger. 

Barn till arbetssökande erbjuds fritidshem från skoldagens slut till och med 
mellanmålet (ca 15.00). 

Barn vars ena förälder är föräldraledig med ett syskon har inte rätt till plats 
på fritidshem. Barnet får dock behålla sin plats fram till 30 dagar efter att 
syskonet fötts. Barn med föräldrar som inte är sammanboende har rätt till 
plats då barnet bor hos den förälder som inte är föräldraledig

Plats i fritidshem ska enligt 14 kap. 6 § skollagen (2010:800) även erbjudas 
om en elev av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling i form av fritidshem. För att en elev ska erbjudas fritidshem på 
dessa grunder behöver det göras en särskild ansökan. 

En elev som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 
stöd i sin utveckling i form av fritidshem kan erbjudas fritidshem även efter 
vårterminen det år eleven fyller 10 år.  

Öppen fritidshemsverksamhet 
Öppen fritidshemsverksamhet (fritidsklubb) erbjuds elever i grundskola från 
och med höstterminen det år eleven fyller 10 år till och med vårterminen det 
år eleven fyller 13 år. 

Öppen fritidshemsverksamhet erbjuds på eftermiddagar efter skoldagens 
slut. På studiedagar och lov har den öppna fritidshemsverksamheten längre 
öppettider. 
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Ansökan om plats 
Förskola och familjedaghem
Ansökan till Härryda kommuns förskolor och familjedaghem görs via 
kommunens e-tjänst. Ansökan kan vid behov även göras skriftligt. 

Ansökan till förskola och familjedaghem kan göras så snart det står klart vid 
vilken tidpunkt som barnet har behov av plats. Ködatum räknas dock 
tidigast 180 dagar (sex månader) innan önskat placeringsdatum även om 
ansökan görs tidigare. 

Det önskade placeringsdatumet som anges i ansökan ska vara det datum 
som barnets vårdnadshavare önskar att barnet ska påbörja sin inskolning på 
förskolan eller familjedaghemmet. 

Om ett barn bor växelvis hos två föräldrar och båda föräldrarna har behov 
av en plats för barnet ska föräldrarna ansöka om en gemensam plats. Ett 
barn kan inte ha en placering på två olika förskolor eller familjedaghem. 

Flytt till Härryda kommun 
Vid en planerad flytt till Härryda kommun kan barnets vårdnadshavare 
ansöka om plats när det står klart vid vilken tidpunkt och till vilken adress 
som flytten ska ske. Barnet ska dock vara folkbokfört i Härryda kommun 
vid det datum som barnet påbörjar sin placering. 

Barn som är folkbokförda i en annan kommun
Vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i en annan kommun kan 
ansöka om plats i förskola eller familjedaghem i Härryda kommun. Barn 
som är folkbokförda i en annan kommun mottas dock endast i mån av plats. 

Fritidshem 
Ansökan till fritidshem görs via Härryda kommuns e-tjänster. Ansökan kan 
vid behov även göras skriftligt. Ansökan till fritidshem kan göras tidigast 
när barnet har fått en bekräftad placering på en av Härryda kommuns 
grundskolor. 

Barn som är folkbokförda i Härryda kommun och som har plats på 
kommunal eller fristående förskola eller familjedaghem får automatiskt en 
plats på fritidshem i samband med att de börjar i förskoleklass, grundskola 
eller grundsärskola på en kommunal skola i Härryda kommun. I dessa fall 
behöver ingen ansökan om plats till fritidshem göras. 

Vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i en annan kommun kan 
ansökan om fritidshemsplats när barnet har fått en bekräftad placering på en 
av Härryda kommuns grundskolor. 
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Öppen fritidshemsverksamhet 
Ansökan till öppen fritidshemsverksamhet (fritidsklubb) görs via Härryda 
kommuns e-tjänster. Ansökan kan vid behov även göras skriftligt. 

Vid ansökan ska barnets vårdnadshavare ange om barnet ska ha öppen 
fritidshemsverksamhet endast på skoldagar eller på skoldagar och lov. 

Placering 
Förskola och familjedaghem
Barn som har rätt till förskola i Härryda kommun ska få plats på en förskola 
inom fyra månader från att barnets vårdnadshavare har gjort en ansökan. 
Om barnets vårdnadshavare gör en ansökan mer än fyra månader innan 
önskat placeringsdatum ska barnet få plats i samband med det önskade 
placeringsdatumet. Plats i familjedaghem erbjuds när det finns lediga 
platser.  

Vid fler förstahandssökande än antal lediga platser på en förskola eller 
familjedaghem har syskon till barn som har en placering på den aktuella 
enheten förtur till plats under förutsättning att barn som står före syskonet i 
kö kan erbjudas en annan placering. Därefter fördelas platserna efter 
ködatum. Ködatumet är samma datum som anmälningsdatumet. Ködatumet 
räknas dock tidigast 180 dagar innan önskat placeringsdatum. Då flera barn 
har samma ködatum fördelas platserna efter barnens ålder, äldre barn har 
förtur framför yngre barn. 

Då ett barn inte kan erbjudas plats på den förskola eller familjedaghem som 
vårdnadshavarna har önskat i första hand tas hänsyn till vårdnadshavarnas 
övriga önskemål. Om det inte finns plats på någon av de enheter som 
vårdnadshavarna har önskat erbjuds barnet plats på den närmaste förskolan 
där det finns lediga platser. 

Ett barn kan alltid stå kvar i kö till förstahandsvalet oavsett om 
vårdnadshavarna tackar ja eller nej till ett erbjudande om placering på en 
annan enhet. Byte till förstahandsvalet kan dock endast göras i början av 
nästkommande hösttermin. I augusti har barn som vill byta till sitt 
förstahandsval förtur över övriga köande barn med undantag från barn som 
har ett syskon på den aktuella enheten. Om det i augusti finns fler barn som 
vill byta till samma förstahandsval än det finns lediga platser på den aktuella 
förskolan eller familjedaghemmet fördelas platserna efter hur länge barnen 
har väntat på plats på sitt förstahandsval. Om flera av dessa barn väntat lika 
länge på plats till sitt förstahandsval fördelas platserna efter barnens ålder så 
att äldre barn har förtur framför yngre barn. 

Vid avveckling av en kommunal förskola

Om en kommunal förskola avvecklas har de barn som behöver en ny 
placering förtur till de förskolor eller familjedaghem som vårdnadshavarna 
önskat. Förturen gäller inte framför barn i kön som har syskonförtur. Om 
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fler barn från den förskola som ska avvecklas önskar plats på samma 
förskola eller familjedaghem än det finns lediga platser fördelas platserna 
efter barnens ålder, äldre barn har förtur framför yngre barn.

Byte till annan kommunal förskola
Barn som har en plats på en kommunal förskola i Härryda kommun kan 
endast byta till en annan kommunal förskola i början av nästkommande 
hösttermin. 

Tidigare byte till en annan kommunal förskola kan göras vid flytt till en 
annan ort i kommunen. Om ett barn anses ha särskilda skäl att byta förskola 
kan ett tidigare byte göras efter en individuell prövning. 

Plats i en annan kommun

Ett barn som är folkbokförd i Härryda kommun har rätt att gå på en 
kommunal förskola i en annan kommun om den andra kommunen anser att 
barnet har särskilda skäl för det. Ett barn har alltid rätt att gå på en 
fristående förskola eller familjedaghem oavsett vilken kommun den 
fristående verksamheten ligger i. 

Flytt till en annan kommun
Vid flytt till en annan kommun i Göteborgsregionens kommunalförbund har 
barnet rätt att behålla sin plats i Härryda kommun tills den nya 
hemkommunen kan erbjuda barnet plats på förskola. 

Vid flytt till en kommun utanför Göteborgsregionens kommunalförbund 
krävs det ett avtal mellan Härryda kommun och den nya hemkommunen om 
ett barn ska kunna behålla sin plats. 

Fritidshem och öppen fritidshemsverksamhet
Elever som har rätt till fritidshem eller öppen fritidsverksamhet erbjuds plats 
på fritidshem eller öppen fritidshemsverksamhet på den grundskola som 
eleven går på. 

Vistelsetid och öppettider 
Förskola och familjedaghem
Förskolorna och familjedaghemmen i Härryda kommun har öppet på 
vardagar mellan 06.00 och 18.30. Öppettiderna kan dock variera på olika 
förskolor och familjedaghem utifrån de tider som barnens vårdnadshavare 
har angett att barnen har behov av omsorg. 

Omsorg på övriga tider kan i viss mån erbjudas efter en individuell 
prövning. 
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Vistelsetid och schema 
Vistelsetiden för barn som har en förälder som är föräldraledig med ett 
annat barn är 15 timmar per vecka. Barnet får dock vistas på förskolan eller 
familjedaghemmet under sina ordinarie vistelsetider 30 dagar efter att 
syskonet fötts. 

Barn till arbetssökande har rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet 
20 timmar per vecka. 

Barn vars föräldrar arbetar eller studerar har rätt att vara på förskolan eller 
familjedaghemmet under den tid som föräldrarna arbetar eller studerar samt 
den tid det tar för föräldrarna att resa till och från sitt arbete eller sina 
studier.

Barnets föräldrar ansvarar för att förskolan eller familjedaghemmet har 
tillgång till ett aktuellt schema över barnets vistelsetider. Detta görs genom 
att anmäla barnets vistelsetider i kommunens digitala närvarosystem. 
Förändringar i barnets vistelsetider som innebär en omfattande utökning av 
barnets vistelsetid eller som påverkar enhetens öppettider ska anmälas 
senast två veckor innan förändringen ska börja gälla.

Fritidshem 
Fritidshemmen i Härryda kommun har öppet på vardagar mellan 06.00 och 
18.30. Öppettiderna kan dock variera på olika fritidshem utifrån de tider 
som barnens vårdnadshavare har angett att barnen har behov av omsorg.  
Omsorg på övriga tider kan i viss mån erbjudas efter en individuell 
prövning. 

Vistelsetid och schema 
Barn till arbetssökande har rätt att vistas på fritidshemmet från skoldagens 
slut till och med mellanmålet (ca 15.00).

Barn vars föräldrar arbetar eller studerar har rätt att vara på fritidshemmet 
under den tid som föräldrarna arbetar eller studerar samt den tid det tar för 
föräldrarna att resa till och från sitt arbete eller sina studier.

Barnets föräldrar ansvarar för att fritidshemmet har tillgång till ett aktuellt 
schema över barnets vistelsetider. Detta görs genom att anmäla barnets 
vistelsetider i kommunens digitala närvarosystem. Förändringar i barnets 
vistelsetider som innebär en omfattande utökning av barnets vistelsetid eller 
som påverkar enhetens öppettider ska anmälas senast två veckor innan 
förändringen ska börja gälla. 

Öppen fritidshemsverksamhet
Den öppna fritidshemsverksamheten (fritidsklubb) har öppet från 
skoldagens slut till 16.30. Under studiedagar, skollov och enstaka lovdagar 
är öppettiderna 09.00 till 16.00.
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Barnets föräldrar ansvarar för att den öppna fritidshemsverksamheten har 
tillgång till ett aktuellt schema över barnets vistelsetider. Detta görs genom 
att anmäla barnets vistelsetider i kommunens digitala närvarosystem. 

Sommaröppen verksamhet
Under fyra veckor varje sommar har de ordinarie förskolorna, 
familjedaghemmen, fritidshemmen samt den öppna 
fritidshemsverksamheten stängt.

De barn som har behov av omsorg under dessa veckor erbjuds plats i en 
sommaröppen verksamhet någonstans i kommunen. 

Uppsägning av plats
Förskola och familjedaghem
Uppsägning av plats ska göras via Härryda kommuns e-tjänster. 
Uppsägningen kan vid behov även göras skriftligt. 

Uppsägningstiden är 30 dagar. Avgift betalas under uppsägningstiden 
oavsett om barnet är närvarande eller inte. 

Om ett barn är frånvarande från förskolan eller familjedaghemmet i mer än 
två månader avslutas barnets placering. Vid särskilda skäl kan ett barn efter 
en individuell prövning få behålla sin plats även vid frånvaro som överstiger 
två månader. 

Om avgiften för platsen inte betalas kan barnets placering sägas upp. 
Undantag görs för barn som har rätt till allmän förskola och barn som har 
behov av särskilt stöd i form av förskola. 

Fritidshem 
Uppsägning av plats ska göras via Härryda kommuns e-tjänster. 
Uppsägningen kan vid behov även göras skriftligt. 

Uppsägningstiden är 30 dagar. Avgift betalas under uppsägningstiden 
oavsett om barnet är närvarande eller inte. 

Om ett barn är frånvarande från fritidshemmet i mer än två månader 
avslutas barnets placering. 

Om avgiften för platsen inte betalas kan barnets placering sägas upp. 
Undantag görs för barn som har behov av särskilt stöd i form av fritidshem. 

Öppen fritidsverksamhet 
Uppsägning av plats ska göras via Härryda kommuns e-tjänster. 
Uppsägningen kan vid behov även göras skriftligt.
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Den öppna fritidshemsverksamheten (fritidsklubb) har en terminsavgift som 
debiteras en gång i månaden. Uppsägning ska därför göras senast 31 
december inför kommande vårtermin och senast 30 juni inför kommande 
hösttermin. Om platsen sägs upp mitt under pågående termin ska detta göras 
senast 30 september på höstterminen och 31 mars på vårterminen. 

Fastställda i kommunfullmäktige XXXX-XX-XX
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Sektorn för samhällsbyggnad
Maria Lejdebro

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-13 2016KS484  214

Antagande av detaljplan för del av Älmhult 1:101 m.fl., Skola, i Hindås

Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Älmhult 1:101 m.fl., i 
Hindås. Uppdraget att upprätta en detaljplan för en ny skola kommer från lokalresursplan 
2017-2021 antogs av kommunfullmäktige den 14 november 2016 § 148. Planområdet är 
utpekat i Härryda kommuns översiktsplan, ÖP2012, som utbyggnadsområde på kort sikt, 
det vill säga inom en 10 årsperiod. 

Planområdet är beläget i sydvästra Hindås cirka 1,2 kilometer från Hindås centrum, 
mellan Fagervallen och Fagerhultsvägen och cirka 100 meter från Hindås idrottshall. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny skola i Hindås med 
närhet till idrottshallen, god tillgång till yta för utevistelse för eleverna samt för ett 
mindre antal kompletterande småhustomter längs Fagerhultsvägen. 

Detaljplanen möjliggör för en byggnation av en skola för cirka 450 elever och vidare 
byggrätt som möjliggör en utbyggnad av skolan, om behov uppstår i framtiden. I södra 
delen av planområdet möjliggörs för cirka sex nya bostadsfastigheter.

Angöring till planområdet avses ske genom en utbyggnad av en ny väg från Slalomvägen/ 
Sportvägen till Fagerhultsvägen med en längsgående gång- och cykelbana. Vägområdet 
ingår i den angränsande detaljplanen P177 som fick laga kraft den 18 december 2009. 
Vägen har dock inte byggts ut än. Parkering för skolans verksamhet samt område för 
skolskjuts och hämta/lämna avses främst lösas genom en utbyggnad av 
parkeringsområdet vid idrottshallen i enlighet med detaljplan P177. Kommunalt vatten 
och avlopp byggs ut i den nya vägen samt genom den östra och södra delen av 
planområdet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Älmhult 1:101 m.fl., Skola i Hindås, 
Härryda kommun i enlighet med föreliggande förslag.

Ärendet
Förvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Älmhult 1:101 m.fl., i 
Hindås. Uppdraget att upprätta en detaljplan för en ny skola kommer från lokalresursplan 
2017-2021 antogs av kommunfullmäktige den 14 november 2016 § 148. Planområdet är 
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utpekat i Härryda kommuns översiktsplan, ÖP2012, som utbyggnadsområde på kort sikt, 
det vill säga inom en 10 årsperiod. 

Planområdet är beläget i sydvästra Hindås cirka 1,2 kilometer från Hindås centrum. 
Planområdet begränsas i öster och väster av befintliga bostadsfastigheter, i norr av 
Fagervallen och det närliggande idrottsområdet samt i söder av Fagerhultsvägen. 
Planområdets areal är cirka 2 hektar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny skola i Hindås med 
närhet till idrottshallen, god tillgång till yta för utevistelse för eleverna samt för ett 
mindre antal kompletterande småhustomter längs Fagerhultsvägen. 

Detaljplanen möjliggör för en byggnation av en skola för cirka 450 elever. Planen ger 
också möjlighet att bygga ut skolan, om behov uppstår i framtiden. Skolbyggnaden 
föreslås få uppföras i upp till tre våningar och del av verksamheten avses inrymmas i 
Hindås idrottshall som är belägen cirka 100 meter norr om planområdet.

Angöring till skolan och villafastigheterna föreslås ske genom en utbyggnad av en ny väg 
med gång- och cykelbana från Slalomvägen/Sportvägen till Fagerhultsvägen. 
Vägområdet ingår i den angränsande detaljplanen P177 som fick laga kraft den 18 
december 2009. Vägen har dock inte byggts ut än. Kommunalt vatten och avlopp föreslås 
byggas ut till planområdet i den nya vägen samt genom östra och södra delen av 
planområdet.

Parkering för skolans verksamhet samt område för skolskjuts och hämta/lämna avses 
främst lösas genom en utbyggnad av parkeringsområdet vid idrottshallen i enlighet med 
detaljplan P177. Genom ett samnyttjande av parkeringsplatser vid idrottshallen och 
genom att bygga skolan på höjden frigörs större friytor för utevistelse för skolans elever. 
På skolfastigheten föreslås handikapparkeringar och område för leveranser uppföras. 
Längs Fagerhultsvägen i södra delen av planområdet föreslås cirka sex nya 
villafastigheter, som ska komplettera den befintliga bebyggelsen längs vägen. De nya 
bostäderna föreslås kunna uppföras i två våningar.

Förslaget till detaljplan har varit utställt för granskning i enlighet med 5 kap. 18 § plan- 
och bygglagen (2010:900) PBL under tiden 5 februari till 7 mars 2019. 

Efter granskning av detaljplanen har planhandlingarna redaktionellt justerats med 
anledning av inkomna synpunkter. I plankartan har grundkartan reviderats med 
borttagandet av en elledning som inte finns. Planbeskrivningen har förtydligats i 
avseendet att kommunen ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning samt att befintlig 
elledning tvärs planområdet försörjer tre bostadsfastigheter. Fastighetshetförteckningen 
har även justerats för att tydliggöra att fastigheten Hindås 1:123 är belägen utanför 
planområdet. 

Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan, ÖP 2012 och med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap. miljöbalken. 
Förslaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken överträds.
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Antagandehandling för del av Älmhult 1:101, SKOLA, i Hindås 

Planområdets läge i Hindås markerat i rött. 

 

INLEDNING 
I Härryda kommuns Lokalresursplan 2017-2021 anges att behov finns av en ny 
senareskola (åk 4-9) i Hindås för cirka 450 elever med verksamhetsstart 2019-2020.  En 
plats mellan Fagervallen och Fagerhultsvägen, har bedömt som lämplig för den nya 
skolan. En av anledningarna är närheten och möjligheten till verksamhetssamordning 
med den befintliga idrottshallen. Platsen är även utpekad som utvecklingsområde i 
kommunens översiktsplan.  
 
För att möjliggöra en byggnation av skolan behöver en ny detaljplan upprättas, som 
reglerar hur marken i området ska användas. 
 
 
Uppdrag 

Uppdraget att upprätta en detaljplan för en ny skola kommer från lokalresursplan 2017-
2021 (antagen av kommunfullmäktige 2016-11-14). 
 
 
Detaljplanens syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny skola med närhet till 
idrottshallen, god tillgång till yta för utevistelse för eleverna samt för ett mindre antal 
kompletterande småhustomter längs Fagerhultsvägen i sydvästra Hindås.  
 
 

Västr
a 

Fagervallen 

Västra 

Nedsjön 

Hindås 
skola 

Hindås 
centrum 
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Antagandehandling för del av Älmhult 1:101, SKOLA, i Hindås 

Detaljplanens huvuddrag 

Detaljplanen möjliggör för en byggnation av en senareskola för cirka 450 elever. Planen 
ger också möjlighet att bygga ut skolan för ytterligare cirka 225 elever om behov uppstår 
i framtiden. Skolbyggnaden föreslås uppföras i två till tre våningar och del av 
verksamheten kunna inrymmas i Hindås idrottshall cirka 100 meter norr om planområdet. 
Parkering för skolans ändamål föreslås samnyttjas med idrottshallens samt på 
skolfastigheten. Genom ett samnyttjande av parkeringsplatser och genom att bygga 
skolan på höjden möjliggörs större friytor för utevistelse för skolans elever.  
 

Längs Fagerhultsvägen i södra delen av planområdet föreslås ett mindre antal nya 
villafastigheter, som ska komplettera den befintliga bebyggelsen längs vägen. De nya 
bostäderna föreslås kunna uppföras i två våningar. 
 

Angöring till skolan och villafastigheterna föreslås ske genom en utbyggnad av en ny väg 
från Slalomvägen med en längs gående gång- och cykelväg. Vägområdet ingår i den 
angränsande detaljplanen P177 som vann laga kraft 2009-12-18. Vägen har dock inte 
byggts ut än.  
 

Kommunalt vatten och avlopp föreslås byggas ut till planområdet i den nya vägen och 
sedan genom östra delen och södra delen av planområdet. 
 
 

Planhandlingar 

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planen 
fogas illustrationskarta, planbeskrivning. Efter samråd tillkommer samrådsredogörelse 
med utlåtande över inkomna synpunkter och efter granskning ett utlåtande.  
 

Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt 
att redovisa de förutsättningar och de syften planen har liksom de organisatoriska, 
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett 
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Planbeskrivningen och 
illustrationskartan har ingen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara vägledande vid 
tolkning av planen. 
 
Planhandlingar 

 Plankarta med bestämmelser 

 Illustrationskarta 

 Planbeskrivning med genomförande (denna handling) 

 Fastighetsförteckning 

 Grundkarta 

 Samrådsredogörelse 

 Utlåtande 
 

Bilagor 
 Trafikbullerutredning, 2018-10-24 

 Kapacitetsberäkning Göteborgsvägen/Slalomvägen i Hindås, 2018-09-13 

 Dagvattenutredning, 2018-03-09 

 Arkeologisk utredning, 2018 

 Geoteknisk utredning, 2017-10-25 
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Karta över närområdet. Röd linje markerar planområdet.  
 
 

PLANDATA 
Läge, avgränsning och storlek 

Planområdet är beläget i sydvästra Hindås cirka 1,2 kilometer från Hindås centrum. 
Planområdet begränsas i öster och väster av befintliga bostadsfastigheter, i norr av 
Fagervallen och det närliggande idrottsområdet samt i söder av Fagerhultsvägen. I norr 
mellan planområdet, Fagervallen och Slalomvägen finns en planlagd men ej utbyggd väg. 
Planområdets areal är cirka 2 hektar. 
 
 
Markägoförhållanden 

Kommunen är ägare till fastigheten Älmhult 1:101. Hindås 1:124 är enskilt ägd. Se vidare 
under rubriken Fastighetsrättsliga frågor nedan. 
 
 
 

  

Idrottshall 

Fagervallen 

Tennishall 
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ÄNDRINGAR  
Efter granskning 

Efter granskningen har redaktionella ändringar/kompletteringar gjorts i plankarta, 
planbeskrivning och fastighetsförteckning. Ändringarna/kompletteringarna är en följd av 
information från granskningen och är enligt följande: 
 
Plankarta 

 Kartan har kompletterats med information om utskriftsformat 

 I grundkartan har en av de redovisade elledningarna tvärs genom planområdet 
tagits bort, eftersom som den inte finns. 

 
Planbeskrivning 

 Genomförandebeskrivningen har kompletterats med information om att 
elledningen tvärs genom planområdet försörjer även Hindås 1:283. 

 Genomförandebeskrivningen revideras så att det framgår att kommunen ansvarar 
för att ansöka om lantmäteriförrättning för avstyckning av fastigheter, 
ledningsrätt och anslutning till gemensamhetsanläggning. 

 
Fastighetsförteckning 

 Fastigheten Hindås 1:123 redovisas rätteligen som en fastighet utanför 
planområdet 

 
 
Efter samrådet 

Sedan samrådet har ändringar/kompletteringar gjorts i plankarta, illustrationskarta och 
planbeskrivning. Ändringarna/kompletteringarna är en följd av information från samrådet 
samt framtagna utredningar samt en vidareutveckling av förslaget. Efter samrådet har 
utredningar tagits fram avseende trafikbuller, Göteborgsvägen/Slalomvägen. Trafikmät-
ningar har även genomförts. Nedan sammanfattas ändringarna i plankarta och illustration:  
 
Plankarta 

 Högst utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea har justerats till 25% av  
både för skola och för bostäder. 

 Högsta tillåtna höjd för staket/plank längs fastighetsgräns i sydost har höjts från 
2,5 till 3,0 meter. Plankets längd har kortas av fem meter mot Fagerhultsvägen 
av trafiksäkerhetsskäl. Bestämmelsen om planket har ändrats från m1 till f5 av 
plantekniska skäl och har fått ett eget avsatt egenskapsområde inom 
användningsområdet Bostäder. Bestämmelsen f5 har även placerats inom plus-
prickat område för att förtydliga rättigheten att uppföra planket inom detta 
område. 

 Plangränsen mot Fagerhultsvägen har flyttas så att den ligger i fastighetsgräns 
mellan Älmhult 1:101 och Hindås 1:123 istället för längs vägkant 

 Tomtmarken för bostäder har utökats mot väster fram till plangräns mot befintlig 
bostadsfastighet. 
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 Ny egenskap, mark får inte förses med byggnad, har förlagts inom B-området i 
dess sydvästra del. 

 Bestämmelsen b2, har tillkommit vilken reglerar att magasin för brandvatten får 
anläggas under byggnad. 

 Möjligheten att köra ut mot den nya vägen från bostadsfastigheter har av 
plantekniska skäl ändrats till n1 

 Egenskapslinjer runt u-områden har av plantekniska skäl ändrats till 
administrativ linje i kombination med egenskapslinje 

 Grundkartans teckenförklaring har kompletterats med luftledning 
 
 
Illustration 

 Trafikförsörjningen för skolan (hämta/lämna/skolskjuts) har flyttats från norra 
delen av planområdet till idrottshallen (utanför planområdet) 

 Ny utformning av skolan och skolgård till följd av parallella arkitektuppdrag 

 Gång- och cykelvägen genom östra delen av skolområdet har tagits bort 

 En plats transformatorstation föreslås mellan Fagervallen och den nya vägen 
(utanför planområdet) 

 In- och utfartsmöjligheter från Älmhult 1:49 har tagits bort (utanför planområdet) 

 Utbyggnadsmöjligheten för skolan redovisas i karta i planbeskrivningen 
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Utdrag ur ÖP 2012, markanvändningskarta för Hindås. 
Planområdet är markerat med gul ring. 

 

 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplan för Härryda kommun – ÖP2012 

Härryda kommuns översiktsplan (ÖP2012), antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 
2012. Enligt målen i ÖP2012 ska de befintliga tätorterna utvecklas, byggnation ske kring 
kollektivtrafik/infrastruktur och en noggrann avgränsning göras mellan vad som ska 
exploateras och vad som ska bevaras. Vidare anges planområdet i markanvändnings-
kartan till översiktsplanen som utbyggnadsområde på kort sikt, det vill säga inom 0-10 
år. Tillsammans med översiktsplanen tog kommunen även fram fler planer. Dessa utgör 
fristående dokument men är även planeringsunderlag för översiktsplanen. Dessa är 
kulturmiljöplan, Naturvårdsplan, Grönplan och Vindbruksplan. 
 
Kulturmiljöplan 
Planområdet omfattas inte av några utpekade kulturmiljöer i Härryda kommuns 
Kulturmiljöplan (2012). 
 
Naturvårdsplan 
Inom eller angränsande planområdet finns inga utpekade naturvärden eller hänsynsnivåer 
enligt kommunens Naturvårdsplan (2012). 
 
Grön plan 
Grön plan formulerar en vision, beskriver en målbild och klargör riktlinjer för 
utvecklingen av våra grönytor inom tätorterna samt anger ett antal fokusområden i 
kommunens tätorter. Planområdet omfattas inte av några utpekade fokusområden i Grön 
plan. 
 
Vindbruksplan 
I Härryda kommun finns inga utpekade områden för vindbruk. 
 
Den föreslagna utvecklingen enligt denna detaljplan bedöms förenlig med översikts-
planens samt tillhörande planers intentioner. 
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Programkarta för sydvästra Hindås från år 2006. Planområdet markerat med 
rött. 

 

 

 
 
Program för sydvästra Hindås 

Ett detaljplaneprogram för sydvästra Hindås godkändes av kommunfullmäktige år 2006. 
Delar av område har därefter detaljplanelagts och byggts ut med bostadsbebyggelse, 
förskola samt idrottsanläggningar. 
 
Det nu aktuella området anges i programmet som ett område för framtida förtätning längs 
Fagerhultsvägen. Programmet anger även en möjlighet att i lämpliga lägen tillåta mindre 
verksamheter inom bostadsområdena. Den föreslagna utvecklingen med skola och 
bostäder enligt denna detaljplan bedöms vara förenlig med intentionerna i programmet. 
 
 
Lokalresursplan 

I Härryda kommuns Lokalresursplan 2017-2021, fastställd av kommunfullmäktige den 
14 november 2016, föreslås en ny skola i Hindås. Utbyggnaden är planerad att omfatta 
nya verksamhetslokaler för 225 elever fram till 2019 och ytterligare 225 fram till 2020. 
Utbyggnaden avses dock ske i en etapp. 
 
Förslaget motiveras av en prognostiserad ökning av för elever i Björketorp varav ungefär 
hälften beräknas från Hindås. Genom att skapa en skolgång från förskoleklass till årskurs 
9 i Hindås avlastas även skolor i övriga delar av kommunen som tidigare tagit emot elever 
från Hindås exempelvis Rävlandaskolans senaredel som anges inte ha kapacitet att ta 
emot ökningen. Upptagningsområdet för skolan är Hindås tätort med omnejd. 
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Göteborgsregionens strukturbild 

Göteborgsregionens kommunförbund, GR, 
där Härryda, Göteborg och elva andra 
kommuner ingår, är överens om hur den 
regionala strukturen ska utvecklas. En 
sammanfattande strukturbild som visar 
huvuddragen i regionens fysiska strukturer 
har skapats. Strukturbilden ligger till grund 
för det gemensamma arbetet med att 
utveckla en långsiktigt hållbar struktur i 
regionen. Utvecklingen ska ske utifrån 
kärnan, stadsområdet, huvudstråken, kust-
zonerna och de gröna kilarna.  
 
Härryda kommun är en del av det östra 
huvudstråket. GR:s mål är att stärka huvud-
stråken för att alla delar av regionen ska bli 
långsiktigt livskraftiga. Utvecklingen ska 
ske med stöd av attraktiv och kraftfull 
pendel- och regiontrafik.  
 
Den aktuella detaljplanen är förenlig med 
strukturbildens mål då den möjliggör 
kommunal service och bostäder i Hindås 
som är en av orterna i huvudstråket där en 
koncentration av bebyggelsen ska ske. 
 
 

 

Göteborgsregionens strukturbild, med 
utvecklingsstråket genom Härryda kommun 
markerat i rött. 
 

 

GÄLLANDE BESTÄMMELSER 
Riksintressen 

Planområdet omfattas inte av riksintresse enligt miljöbalken 3, 4 eller 7 kapitel. 
 

 
Förordnanden och skydd 

Generellt biotopskydd 
Stenmurar, eller stenrösen, i jordbruksmark är viktiga att bevara för den biologiska 
mångfalden. De är därför skyddade som biotopskyddsområden i hela landet. Inom 
planområdet finns en stenmur som gränsar till vallen vid Fagerhultsvägen. Kommunen 
gör bedömningen att stenmuren inte omfattas av generellt biotopskydd grund av dess läge 
in bit in i skogen medför en avsaknad av solljus som krävs. Ställningstagandet har lyfts 
vid särskilt samråd med Länsstyrelsen som delar kommunens ställningstagande. 
 
Rösena har även undersökts i en arkeologisk utredning. För mer information se rubrik 
Arkeologi.  
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Fridlysta växt- och djurarter 
Syftet med fridlysning är att skydda en växt- eller djurart som riskerar att försvinna eller 
utsättas för plundring. Fridlysning kan också ske för att uppfylla internationella 
åtaganden. För växtarter innebär fridlysningen oftast att man inte får plocka, gräva upp 
eller på annat sätt ta bort eller skada de fridlysta växterna. Inom planområdet har en orkidé 
noterats. Alla orkidéer i Sverige är fridlysta För mer information se rubrik Natur och 
topografi. 
 
 
Detaljplaner och områdesbestämmelser  

Planområdet omfattas inte av gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
Planområdet avses trafikförsörjas från norr genom utbyggnad av en ny väg, belägen inom 
detaljplan för Fagervallens idrottspark och bostäder utmed Slalomvägens förlängning. 
Denna detaljplan vann laga kraft 2009 och har en genomförandetid fram till år 2024.  
 

Översikt av gällande angränsande detaljplan P177, med aktuellt planområde markerat med rött. 

Planområde 
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Visionsbild av den nya Fagerhultskolan. Bild av Tyréns AB. 
 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRÄNDRINGAR 
Natur och topografi 

Planområdet består av ett nyligen avverkat skogsområde mellan Fagerhultsvägen och 
Fagervallen i sydvästra Hindås. Marken sluttar svagt från sydväst mot nordöst. Östra 
delen av planområdet är av fuktigare karaktär. 
 
Intill Fagerhultsvägen finns ett mindre ängsområde som används för parkering vid större 
evenemang vid Fagervallen. I västra kanten av ängen har några exemplar av orkidén 
grönvit nattviol noterats. Österut i ängskanten mot Fagerhultsvägen växer svinrot.  
 
 
Bebyggelse  

Befintlig bebyggelse 
Planområdet är idag obebyggt men angränsar i väster och öster till småhusbebyggelse. 
Norr om planområdet finns Fagervallens fotbollsplaner samt tennishall, idrottshall samt 
tillhörande parkeringsområde. Norr om Fagervallen har ett större småhusområde byggts 
ut sedan början av 2000-talet. 
 
Föreslagen bebyggelse  
Inom planområdet föreslås ny bebyggelse i form av en ny senareskola, årskurs 4 till 9 
samt sex nya småhustomter. Ett förslag till utformning av skolan har tagits fram genom 
parallella arkitektuppdrag och arbete för utveckling av förslaget pågår parallellt med 
detaljplanen. Bostadstomterna avses för enskild villabebyggelse, varav några avses för 
den kommunala tomtkön. 
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Illustrationen visar en möjlig disposition av planområdet med skolbyggnaden i den nordöstra delen 
och bostäder i den södra delen. I illustrationen visas även förslag utanför planområdet till utökat 
parkeringsområde vid idrottshallen samt den nya vägen som ska förbinda Slalomvägen och 
Fagerhultsvägen och utgöra angöring till skolan.  

 
 
Ny skola 

Skolområdet föreslås bebyggas till högst 25 % (e1) av markytan och byggnader uppföras 
i högst tre våningar (f4) med en maximal nockhöjd om 19 meter. (Med nockhöjd menas 
yttertakets högsta del från den blivande markens medelnivå vid byggnaden, exklusive 
skorstenar, master, hisschakt och dyl.) 
 
Av mark- och VA-tekniska skäl föreslås att skolan inte får uppföras med källare (b1). För 
mer information se Geoteknik samt Vatten och avlopp. Sprinklertank för brandvatten får 
dock uppföras under byggnader inom skolområdet (b2). 
 
I den östra delen av skolområdet är marken sank och den befintliga bostadsbebyggelsen 
närbelägen. Här föreslås marken endast få bebyggas med komplementbyggnader.  
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Illustrationen visar en möjlig disposition av planområdet med en fullt utnyttjad byggrätt för skolan 
(grå, streckade linjer).  

 
 
Utifrån barnperspektivet är det av vikt att tillräcklig och kvalitativ yta för utevistelse 
tillgodoses vid en skola. Ytan för utevistelse kommer att bli cirka 27 kvm/elev vid en 
utbyggd skola för 450 elever (cirka 2 000 BYA), vilket kan jämföras med Göteborgs 
Stads riktlinjer om 15 kvm/elev. Vid fullt utnyttjad byggrätt (cirka 3 500 kvm) kommer 
cirka 10 500 kvm friyta att finnas kvar för elevernas utevistelse. Ytan för utevistelse för 
eleverna bedöms kunna tillgodoses. 
 
Skolområdet föreslås avgränsas mot närliggande bebyggelse vilket i första hand avses ske 
genom stängsel. I den sydöstra delen där befintliga bostäder är belägna nära inpå 
skolområdet avses ett plank uppföras mot fastigheterna Hindås 1:281 samt Hindås 1:191. 
Plankets högsta krönhöjd avses bli 3,0 meter. 
 
Nya bostäder 

I den södra delen av planområdet föreslås upp till sex nya bostadsfastigheter tillskapas. 
Dessa föreslås bebyggas med friliggande villor (f1) och bedöms bli en naturlig 
komplettering till den befintliga bebyggelsen längs denna del av Fagerhultsvägen.  
 
Bostadsfastigheterna föreslås få en minsta tillåtna storlek om 850 m2 (d1). Byggrätten för 
varje fastighet föreslås bli maximalt 25 % av fastighetens storlek (e1) samt en maximal 
nockhöjd om 8,0 meter (motsvarande två våningar).  
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Byggnader får inte uppföras med källare av mark- och VA-tekniska skäl (b1). För mer 
information se Geoteknik samt Vatten och avlopp. Dock får sprinklertank anläggas under 
skolbyggnad (b2) 
 
De förslagna bostadstomterna ska angöras via den nya vägen och från Fagerhultsvägen i 
sydost och utfartsförbud förslås mot den nya väg i väster (p2). Garage- och carportar ska 
placeras minst sex meter från den gata infart sker från för att möjliggöra uppställning av 
ett fordon (bestämmelse; marken får ej förses med byggnad). Garage och carportar ska 
vidare placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns. Om garage/carport byggs samman 
med huvudbyggnad räknas denna in i huvudbyggnadens byggnadsarea. Den samman-
byggda garage/carport/huvudbyggnaden behöver då också placeras minst 4,0 meter från 
fastighetsgräns. 
 
På ny tomt längst i sydväst ska garage/carport/komplementbyggnad av trafiksäkerhets-
skäl placeras minst 4,0 meter från ny väg och för tomt längst i nordost ska 
garage/carport/komplementbyggnad på grund av underjordiska allmänna ledningar och 
plank placeras minst åtta meter från befintlig bostad (1:281).  
 

 

Illustrationen visar hur garage och carportar får 
placeras inom bostadsfastigheter.  

               Huvudbyggnad  

                  Garage/carport 

 
Tillgänglighet 
Planområdet är relativt plant varför tillgänglighetskraven bedöms kunna lösas. 
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Gång- och cykelvägar (röda streck) i Hindås samt kollektivtrafikhållplatser (blåa punkter). Svart streckad 
linje är en ny gång- och cykelväg som ska byggas. 
 
 
Gator och trafik 

Gatunät och angöring 
Trafikförsörjningen av den sydvästra delen av Hindås sker idag primärt från Göteborgs-
vägen (länsväg 554), Slalomvägen och Fagerhultsvägen. Utbyggnaden av Slalomvägen 
föregicks av detaljplan för Fagervallens idrottspark och bostäder utmed Slalomvägens 
förlängning (P177). I planen finns möjlighet att bygga ut en ny väg från Slalomvägen via 
Fagervallen till Fagerhultsvägen. Syftet med vägen är att avlasta del av Fagerhultsvägen 
från trafik och att skapa en ny angöring till Fagervallen.  
 
Den planlagda vägen avses nu att byggas ut som trafikmatning till planområdet, både till 
skolan och till bostäderna. Längs med vägen ska en gång- och cykelbana byggas ut som 
ansluter till befintliga gång- och cykelvägar vid Slalomvägen och Fagervallen. 
 
Planförslaget innebär utökade trafikflöden för skolans verksamheter och för de föreslagna 
bostäderna i närområdet. För att reducera risken för att trafik som har den nya skolan som 
målpunkt kör runt området via Fagerhultsvägen föreslås att området vid idrottshallen 
byggs ut till ett angöringsområde för skolan med hämta/lämna/skolskjutszon samt 
utökade parkeringsplatser för skolans verksamheter. I anslutning till hämta/lämna/ 
skolskjutszonen föreslås även cykelparkeringar med väderskydd uppföras. Från detta 
område föreslås en passage över den nya vägen till entréområdet på skolan. 
 

Planområde 
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Trafikalstring 

Enligt trafikmätningar genomföra i maj-juni 2018 har Slalomvägen veckomedeltrafik om 
1350 fordon. Då mätningen är från maj-juni, när flöden generellt är höga, kan trafiken 
antas bli aningen lägres om siffrorna slås ut över året om lov och semestrar tas med.  
 
Totalt bedöms den nya skolan generera 2 010 resor för elever och lärare. Då denna trafik 
endast trafikerar skolan under vardagar bedöms trafiken bli 1435 fordon per vecko-
medeldygn (2 010*5/7). Av denna trafik har 85 % antagits ske via Slalomvägen vilket ger 
en tillkommande trafik om 1 220 fordon per veckomedeldygn. Där till kommer trafik till 
bostäder som har beräknats till 36 resor per årsdygn. Total trafik blir då cirka 2 600 fordon 
per dygn (1 350+1220+36)." 
 
Parkering 
Parkering för skolans verksamheter utgörs främst av personalparkering, men även viss 
besöksparkering. Behovet av platser har uppskattas till cirka 90 platser vid fullt utbyggd 
detaljplan. Idag finns cirka 45 parkeringsplatser vid idrottshallen. För att täcka skolans 
behov av parkeringsplatser föreslås att området byggs med ungefär lika många platser 
till. Då personalparkering och parkering till aktiviteter i idrottshallen, tennishallen och 
Fagervallen inte sker under samma tider kan det utökade antalet parkeringsplatser 
medföra en bättre parkerings- och trafiksituation i området även efter skoltid. Genom att 
lokalisera parkeringsplatserna utanför skolans kärnområde kan området närmst skolan i 
högre grad användas för en mer kvalitativ utevistelse för eleverna. Handikapparkeringar 
föreslås uppföras i anslutning till entréer till skolan. 
 
Parkering till de nya bostäderna ska ske inom respektive fastighet.  
 
Lastning och transporter 
Lastning och transporter till skolan föreslås ske från den nya vägen till den norra sidan av 
skolbyggnaden avskilt från hämta/lämna/skolskjutszonen. 
 
Gång- cykel- och mopedtrafik  
Gång- och cykelväg finns längs Slalomvägen och förbi Fagervallen vidare genom 
bostadsområdet norr om planområdet. Gång- och cykelväg finns även utbyggd norr ut till 
Hindås centrum, till plankorsningen vid järnvägen/Dämmevägen samt till busshållplatsen 
vid Göteborgsvägen. 
 
Ny gång- och cykelväg föreslås byggas ut längs med den nya vägen mellan Slalomvägen 
och Fagerhultsvägen.  
 
Kollektivtrafik  
Närmsta busshållplats finns vid Göteborgsvägen, cirka 800 meter norr om planområdet. 
I Hindås centrum, cirka 1,2 km nordöst om planområdet stannar tåg på Kust till kustbanan 
mellan Göteborg och Borås samt bussar till Göteborg, Landvetter, Mölnlycke Rävlanda 
och Bollebygd. 
 
Skolskjuts 
I Härryda kommun finns riktlinjer som innebär att elever i årkurs 4-5 erbjuds skolskjuts 
om avståndet mellan bostad och skola överstiger tre kilometer och för elever i årskurs 6-
9 om avståndet överstiger fyra kilometer. Särskilda prövningar kan dock göras om det 
råder särskilda omständigheter i enskilda fall.  

Page 51 of 390



18 (31) 

 

Antagandehandling för del av Älmhult 1:101, SKOLA, i Hindås 

Arkeologi 

En arkeologisk utredning har genomförts av Rio Kultur i Göteborg på uppdrag av 
länsstyrelsen. Utredningen resulterade i lämningar efter agrar verksamhet i form av 
odlingsrösen och stensträngar. Dock kunde det inte påvisas att lämningarna är äldre än 
1850. Rio Göteborg anser därför inte att ytterligare arkeologiska undersökningar är 
motiverade inom området. 
 
Länsstyrelsen har i slutmeddelande angett att de har ur antikvarisk synpunkt inget att 
erinra mot att den berörda marken tas i anspråk för avsett ändamål.  
 
 
Service 

Hindås centrum är beläget cirka 1,2 km nordöst om planområdet. I centrum finns service 
och handel såsom vårdcentral, livsmedelsbutik och den befintliga Hindåsskolan (åk F-5). 
Närmsta förskola finns vid Pulkavägen, cirka 200 meter norr om planområdet. 
 
Förslaget innebär att den offentliga servicen utökas i den sydvästra delen av Hindås med 
en senareskola (årskurs 4-9). 
 
 
Friytor  

Idrott 
Hindås idrottshall och tennishall är belägna cirka 100 meter norr om planområdet. Norr 
om planområdet finns även Fagervallens fotbollsplaner. Tennishallen och Fagervallen är 
enskilt ägda medan idrottshallen är kommunalt ägd. Idrottshallen avses att användas för 
del av skolans verksamhet.  
 
Lek och rekreation 
En ny lekplats har uppförts under 2018 i området mellan Fagervallen och tennishallen. 
Lekplatsen är belägen cirka 100 meter norr om planområdet.  
 
 
Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet angränsar i norr till kommunalt verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 
Kommunala vatten- och avloppsledningar finns utbyggt till Fagervallen och till 
Sportvägen. Kapacitet finns i ledningsnät, reningsverk och vattenverk för att ansluta den 
föreslagna bebyggelsen.  
 
Samtliga fastigheter inom planområdet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp och 
det kommunala verksamhetsområdet utökas. Nya ledningar för vatten och spillvatten 
föreslås byggas ut från Sportvägen fram till planområdet och den blivande 
skolbyggnaden.  
 
För att möjliggöra fall på spillvattenledningarna till de föreslagna bostadstomterna längs 
Fagerhultsvägen föreslås nya vatten- och avloppsledningar byggas genom planområdets 
östra och södra del. Rättigheten säkerställs genom ett u-område i plankartan (u1).  
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Dagvatten 
En dagvattenutredning har tagits fram för den föreslagna exploateringen av Norconsult 
AB, 2018-03-09. Utredningen har tagits fram i linje med Härryda kommuns 
dagvattenpolicy och omfattar förutom planområdet även den nya vägen mellan 
Slalomvägen och Fagerhultsvägen samt utökning av parkeringsområdet vid idrottshallen. 
 
Dagvattenflödet från området kommer enligt utredningen att öka efter den föreslagna 
exploateringen. Den totala fördröjningsvolymen för att fördröja ett framtida 20-års flöde 
till ett befintlig beräknas till cirka 271 m3, där 159 m3 föreslås fördröjas inom 
kvartersmark och resterande 112 m3 inom allmän plats mark 
 
Nya dagvattenledningar för att avleda dagvatten från bostadstomterna kommer att byggas 
ut i den södra och östra delen av planområdet. Ledningsrätter för dessa säkerställs genom 
så kallade u-områden i plankartan (u1). Ledningarna kommer att mynna i dagvattendiket 
längs den nya vägen. 
 
Fördröjning av dagvattnet ska ske inom kvartersmark. Fördröjningsåtgärder för 
dagvattnet behöver, på grund av de mycket begränsade infiltrationsmöjligheterna, att 
anläggas som täta magasin och ges bräddningsmöjlighet till det allmänna dagvattennätet. 
För skolområdet beräknas volymen dagvatten i kassettmagasin behöva uppgå till cirka 
143 m3 vid en 50 % andel hårdgjord yta och för bostadstomterna är det samlade behovet 
cirka 6 m3 vid en 35% andel hårdgjord yta. 
 
Dagvattenåtgärder utanför planområdet 

Dagvatten från vägområdet föreslås ske i det nya vägområdet med en fördröjning som 
motsvarar det dike som anges i dagvattenutredningen.  
 
Från Fagervallens parkeringsområde föreslås dagvattnet från den nya vägen avledas i 
ledningar söder ut och anslutas till den dagvattenledning som ska byggas genom den södra 
och östra delen av planområdet. 
 
Rening av dagvatten 

I dagvattenutredningen identifieras Mölndalsån som recipient för dagvatten från 
planområdet. Norconsult har i bedömningen av behovet av reningen av dagvattnet från 
planområdet använt Göteborg Stads PM Reningskrav för dagvatten, som klargör vilken 
typ av rening som krävs beroende på den avvattnade yta och vilken recipient som 
dagvattnet leds ut till. I PM:et är Mölndalsån klassad som ”Känslig recipient”. För de 
verksamheter som avses genomföras med denna detaljplan, skola, bostäder, gata och 
parkeringsområdet (utanför planområdet) innebär detta enligt PM:et att en enklare rening 
och fördröjning krävs. 
 
El och tele 
Härryda Energi svarar för elförsörjningen i området. Tvärs genom planområdet i öst-
västlig riktning finns en elledning som försörjer de två intilliggande bostadsfastigheterna 
Hindås 1:281 och 1:191. 
 
Tillkommande bebyggelse föreslås anslutas till Härryda Energis elnät. För att kunna 
ansluta den föreslagna skolan och nya bostäder till elnätet krävs att en ny 
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transformatorstation uppförs i eller i anslutning till planområdet. Föreslagen plats för 
transformatorstationen är mellan den nya vägen och Fagervallen. 
 
Ledningsdragning förutsätts kunna ske i vägområdet för den nya vägen mellan 
Slalomvägen och Fagerhultsvägen samt genom u-området i den södra delen av 
planområdet. Den befintliga elledningen genom planområdet till Hindås 1:281 och 1:191 
föreslås avvecklas och ersättas med en ny jordledning från Fagerhultsvägen. 
 
Avfall 
Utrymme för kompostering och sortering av sopor ska anordnas för enskilda fastigheter 
eller grupper av fastigheter i anslutning till uppställningsplats för hämtningsfordon, enligt 
kommunens gällande avfallsföreskrifter. Utrymmen ska vara dimensionerade för 
hämtning veckovis och erbjuda god tillgänglighet samt god arbetsmiljö för hämtnings-
personalen. Lämplig lösning redovisas i varje projekt.  
 
Värme 
Uppvärmningen av skolan planeras ske genom bergvärmesystem. Fjärrvärme finns inte 
utbyggt i närområdet. Uppvärmningssystem för respektive bostad är upp till den enskilde 
fastighetsägaren. 
 
 
Markförhållanden 

Geoteknik  
I samband med planarbetet har en geoteknisk utredning utförts av Structor Mark i 
Göteborg AB. Fullständiga resultat redovisas i Teknisk PM/ Geoteknik samt Markteknisk 
undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Planeringsunderlag, 2017-10-03, med bilagor. 
 
I den geotekniska utredningen anges att jordlagerföljden generellt utgörs av ett ytligt lager 
mulljord som underlagras av en morän som vilar på fast mark eller berg. Mulljorden har 
en mäktighet på ca 0,3 m. Utförda sonderingar har stannat på mellan 0,8 och 4 m djup i 
moränen. Bergets nivå har inte säkerställts med utförda sonderingar. Moränen 
klassificeras i huvudsak som en siltmorän eller siltig sandig morän vilket innebär 
materialtyp 4 till 5 och tjälfarlighetsklass 3 till 4. Den är således måttligt till mycket 
tjällyftande vilket kan medföra komplikationer för byggnader och ledningar. 
 
Med hänsyn till i området förekommande jordar finns inga förutsättningar för 
stabilitetsbrott, vare sig för befintliga eller planerade förhållanden. 
 
Belastas marken kommer inga större sättningar inträffa då jorden består av en morän som 
huvudsakligen är sandig och siltig samt då jorddjupen är små eller ringa. De mycket små 
sättningar som kan inträffa beaktas som elastiska och utbildas momentant vid belastning. 
 
Grundvatten 

Uppmätta grundvattennivåer i det underliggande lagret av friktionsjord visar på en 
grundvattennivå som ligger runt nivå +155,7 vilket motsvarar ca 0,7 m under markytan, 
vilket även stämmer väl med observerade vattenytor i provtagningshål. 
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Geotekniska rekommendationer 

Stabiliteten för befintliga förhållanden är tillfredställande och inga hinder för planerad 
markanvändning avseende stabilitet bedöms föreligga. Då bergets nivå inte har 
säkerställts med utförda sonderingar föreslås en bestämmelse om att källare inte får finnas 
på tillkommande byggnader (b1). 
 
Jorden innehåller silt och är flytbenägen vilket måste beaktas vid schaktarbeten och 
utformning av permanenta slänter. Permanenta slänter kan anses vara stabila vid en 
släntlutning 1:1,5 eller flackare. Tillfälliga schaktslänter kan utföras brantare eller 
skyddas med presenningar eller ett lager makadam. Permanenta slänter bör skyddas 
genom att besås eller med grovkornig jord. Vid schakt under grundvattenytan, för till 
exempel ledningar, kan en tillfällig grundvattensänkning krävas för att säkerställa att 
lokalstabiliteten är tillräcklig. 
 
Vid vibrerande arbeten, till exempel sprängning, finns risk för vibrationsskador på 
angränsande byggnader. En riskanalys med tillhörande föreskrifter angående tillåtna 
markvibrationer bör därför upprättas. Om befintliga byggnader har skador bör noggranna 
besiktningar, och i vissa fall, vibrationsmätningar utföras inför och under 
vibrationsalstrandearbeten. 
 
Radon 
Enligt Boverkets byggregler BBR får gränsvärden för radon ej överskrida 200 Bq/m3 i 
inomhusluft. I den geotekniska utredningen utförd av Structor Mark i Göteborg AB har 
radonmätningar genomförts som visar på att det är ett lågriskområde för radon.  
 
Byggnader ska normalt utföras med radonskyddad konstruktion så att högsta tillåtna 
radonhalt inte överskrids inne i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska 
radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska 
bygga. 
  
 
Störningar och risker 

Farligt gods 
Kust- till kustbanan, där transporter av farligt gods förekommer, går genom Hindås.  
Enligt de riskanalyser för järnvägen som Härryda kommun tagit fram och som ligger till 
grund för rekommendationerna i kommunens översiktsplan ÖP 2012 bör bebyggelse 
generellt inte placeras närmare järnvägen än 30 meter och ny bostadsbebyggelse inte 
placeras närmare järnvägen än 80 meter. Då planområdet är beläget cirka 700 meter söder 
om järnvägen gör kommunen bedömningen att ingen särskild riskutredning behöver 
utföras. 
 
Spårspring  
Den nya skolan kommer liksom den nuvarande skolan i Hindås att vara belägen söder om 
Kust- till kustbanan som sträcker sig genom norra delen av Hindås tätort. Större delen av 
Hindås bostadsbestånd är beläget söder om järnvägen och därmed också upptagnings-
området för skolorna.  
 
Risken för ökat spårspring över järnvägen till följd av den aktuella detaljplanen bedöms 
av kommunen som ringa. Bedömningen grundar sig på att det finns begränsat med 
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målpunkter norr om järnvägen.  Befintliga korsningspunkter över järnvägen samman-
faller även med korsningspunkter över Mölndalsån, vilken behöver korsas för att 
bostadsområdena i nordvästra delen av tätorten ska nås. Att korsa järnvägen vid andra 
platser än de befintliga korsningspunkterna ger således inga tids- eller avståndsvinster. 
Vidare finns befintliga gång- och cykelvägar från skolområdet ner till korsningspunkten 
järnvägen/ Dämmevägen.  Bedömningen har varit föremål för samråd med Länsstyrelsen 
och Trafikverket i juni 2018. Länsstyrelsen och Trafikverket delade då kommunens 
bedömning. 
 
Buller 
Riktvärden för nya bostäder 

Riktvärden för planer avseende trafikbuller utomhus för bostäder startade den 2 januari 
2015 eller senare ges i SFS 2015:216. Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en 
höjning av riktvärdena för buller från väg- och spårtrafik vid bostäder (SFS 2017:359). 
Det befintliga riktvärdet på 55 dBA höjdes till 60 dBA och riktvärdet för små bostäder 
(upp till 35 m²) höjdes från 60 dBA till 65 dBA. Ändringarna trädde ikraft den 1 juli 2017 
men avser även planer startade den 2 januari 2015 eller senare. 
 
Kort sammanfattat innebär förordningen följande:  

 Riktvärdet klaras för större bostäder (över 35m2) om dygnsekvivalent nivå vid 
fasad inte överskrider 60 dB(A)  

 För mindre bostäder om högst 35 kvm gäller istället 65 dB(A) dygnsekvivalent 
nivå vid fasad  

 Där dygnsekvivalent nivå vid fasad överskrider riktvärdet ska hälften av 
bostadsrummen nå sida om dygnsekvivalent nivå om 55 dB(A) och maximal 
nivå nattetid om 70 dB(A)  

 Uteplats, om sådan skall uppföras, ska klara ekvivalent nivå om 50 dB(A) och 
70 dB(A) maximal nivå. Avsteg finns för maximal ljudnivå.  

 Ingen övre gräns för bullerutsatt fasad om "tystare" sida kan lösas för hälften av 
bostadsrummen.  

 
Riktvärden för befintliga bostäder 

I Naturvårdsverkets vägledning "Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid 
befintliga bostäder" (ÄNR NV-08465-15) framgår att följande riktvärden för buller bör 
följas för att en god miljökvalitet ska nås utanför befintliga bostäder. 
 

 
Bostads fasad 

(Leq24h) 
Bostads uteplats 

(Leq24h) 
Bostads uteplats 

(Lmax) 

Vid väg 
55 dBA ~55dBAII 70 dBAI 

Vid spår 
60 dBA 55 dBA 70 dBAI 

I Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme dag och kväll (kl. 06-22) 
II Propositionen har inte någon angivelse för ekvivalent nivå för buller från vägtrafik vid uteplats.) 
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Riktvärden för skolor och förskolor 

I Naturvårdsverkets vägledning NV-01534-17 "Riktvärden för buller på skolgård från 
väg- och spårtrafik" redovisas de olika riktvärden som gäller utomhus för skolor och 
förskolor och hur de bör tillämpas.  Naturvårdsverkets definition av skolgård är: "en 
öppen plats utomhus vid en skola eller förskola, ofta inhägnad av staket eller stängsel, där 
barnen vanligen tillbringar sina raster eller där pedagogisk verksamhet bedrivs". 
Naturvårdsverket utgår från att de delar av skolgården som används för lek, vila eller 
pedagogisk verksamhet bör ha en god ljudmiljö, där är riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 
50 dB(A). En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården har högst 55 
dBA. 
 

 Ekvivalent ljudnivå  
för dygn (dBA) 

Maximal ljudnivå,  
dagtid (dBA) 

De delar av gården som är avsedda för lek, 
vila och pedagogisk verksamhet 

50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 701 

1Nivån bör inte överskridas mer än 5 gånger per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården 
nyttjas (exempelvis 07-18). 
 
 
Bullerutredning 

En trafikbullerutredning har tagits fram av COWI AB 2018-10-24. Utredningen visar att 
buller från vägtrafik är dimensionerande för området. Ovan redovisade riktvärden för 
buller klaras vid fasad för alla planerade småhus, och uteplats kan anordnas i anslutning 
till bostäderna, under förutsättning att de anordnas med stöd av denna utredning. Även 
riktvärden för buller vid befintliga bostäder i närområdet av den nya vägen innehålls. 
Utredningen visar också att riktvärden för skolgården innehålls, och skolan kan utformas 
så som föreslagits i nuvarande form. 
 

 
Utdrag ur bullerutredningen; Dygnsekvivalenta ljudnivåer för bostäder. 
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Utdrag ur bullerutredningen; Dygnsekvivalenta ljudnivåer för skolan. 
 

 
Hälsa, säkerhet och störningsskydd 
De föreslagna bostäderna har placerats längs Fagerhultsvägen. Denna placering inom 
planområdet bedöms som mest lämplig för att undvika eventuella störningar från 
befintliga idrottsanläggningar samt trafik. 
 
Översvämning 
I dagvattenutredningen (Norconsult 2017-12-11) föreslås att lägsta golvnivå inte 
understiger 0,5 meter över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten, i enlighet med 
Svenskt Vattens publikation P105 (Svenskt vatten 2011). Om kvartersmark generellt även 
höjdsätts till en nivå högre än anslutande gatumark, så att gator i området alltid är belägna 
på lägre nivåer kan dagvatten avledas via gatorna om dagvattensystemets maxkapacitet 
skulle överskridas vid extrem nederbörd som ett 100-års regn. 
    
Brandförsvar 
Planerade vägar till området ska uppfylla kraven på tillgänglighet för räddningstjänstens 
fordon. Vägarna ska dimensioneras så att de tål belastning av tunga fordon.  
 
Sprinklertank tillåts under skolbyggnader (b2). 
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KONSEKVENSER 
Natur och kultur 

Möjligheten att ta bort eller flytta de grönvita nattviolerna har varit föremål för samråd 
med länsstyrelsen. Länsstyrelsen har meddelat att den grönvita nattviolen bedöms som 
livskraftig enligt Artdatabanken (2015) och att artens gynnsamma bevarandestatus inte 
riskerar att påverkas negativt om exemplaren inom planområdet flyttas eller 
försvinner. 
 

Stenrösena och stensträngarna inom planområdet har undersökts i en arkeologisk 
utredning, se rubrik Arkeologi. För att möjliggöra utbyggnad av den nya vägen mellan 
Slalomvägen och Fagerhultsvägen samt skolan avses dessa tas bort eller flyttas.  
 
Trafik 

Vägkorsningen Göteborgsvägen/Slalomvägen 
Trafikflödena i korsningspunkten Göteborgsvägen/Slalomvägen har studerats i en trafik-
utredning av Kreera (2018-09-13). Enligt beräkningarna har korsningspunkten kapacitet 
både för dagens trafikflöden samt den prognostiserade ökningen som skolan medför. 
 

Dämmevägen/kust-till kustbanan 
Trafikflödena vid korsningspunkten Dämmevägen/Kust-till kustbanan bedöms inte öka 
till följd av den föreslagna skolan. Bedömningen grundar sig på att den föreslagna skolan, 
liksom den nuvarande, båda är belägna på den södra sidan av järnvägen och att 
vägstrukturen norr om järnvägen inte påbjuder att trafikflödena ändras norr om järnvägen 
till att korsa järnvägen på annan plats. Detta innebär att de barn som bor norr om 
järnvägen idag fortsatt behöver korsa järnvägen få att komma till skolan, befintlig och 
föreslagen samt Rävlandaskolan (från årkurs 5). Förhållanden bedöms därmed bli 
detsamma som dagsläget. 

 
Kartan visar Dämmevägens läge i Hindås samt befintlig och ny skola i Hindås. Röda linjer är befintliga 
gång- och cykelvägar. 

Planområde 
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Miljömål 

Exploateringen är förenlig med de nationella och regionala miljömålen om begränsad 
klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö. 
 

Begränsad miljöpåverkan och frisk luft 
Planförslaget bedöms var förenlig med Göteborgsregionens kommunalförbunds struktur-
bild med en samlad utveckling i huvudstråken då det innebär en förtätning inom Hindås 
tätortsområde.  
 

God bebyggd miljö 
Planförslaget bedöms vara förenlig med en god bebyggd miljö då den innebär möjlighet 
att uppföra en skola i nära anslutning till natur och rekreationsområden samt till 
bostadsområden. Detaljplanens bestämmelser säkerställer också att riktlinjen med 15 
kvm/elev vid utemiljöer vid skolan, kommer att uppfyllas. 
 
Avvägningar enligt miljöbalken  

Den planerade markanvändningen innebär ingen konflikt med riksintressen eller andra 
allmänna intressen. Användningen är därmed förenlig med Miljöbalken kapitel 3. Detalj-
planen kommer lokalt inte att medföra att någon miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken 
kapitel 5 överskrids. 
 
Behovsbedömning (undersökning) 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska, enligt Plan- och Bygglagen upprättas ”om 
detaljplanen innebär betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark 
och vatten och andra resurser”. 
 

Härryda kommun har i behovsbedömningen (numer undersökning) gjort bedömningen 
att planen avser ett litet område på lokal nivå och omfattas inte av kriterierna i MKB-
förordningens bilaga 4. Planen berör inte Natura 2000 eller verksamheter enligt MKB-
förordningens bilaga 1 eller 3. Någon miljöbedömning av planen behöver därför inte 
upprättas av dessa anledningar. Planerad markanvändning innebär ingen konflikt med 
riksintressen eller andra allmänna intressen. 
 

Föreslagen bebyggelse och anslutning till kommunalt vatten och avlopp bedöms inte i sig 
bidra till att påverka kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. Trafikökningen 
till och från området bedöms lokalt inte heller medföra att någon av de hittills antagna 
miljökvalitetsnormerna överskrids. 
 

Härryda kommun har gjort den samlade bedömningen att ett genomförande av 
detaljplanen inte antas innebära en betydande miljöpåverkan. Någon särskild 
miljökonsekvensbeskrivning avses därför inte upprättas.  
 

Behovsbedömningen har varit föremål för samråd med länsstyrelsen 2016-06-02 samt 
2017-05-31. Länsstyrelsen meddelade under samråden att de delar kommunens 
ställningstagande att en detaljplan inte antas innebära betydande miljöpåverkan. 
 

Kommunen anser därmed att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
 
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att 
den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 
 
 
Organisatoriska frågor 

 
Planförfarande  
Detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. Det 
utökade förfarandet bedöms krävas då skolan är av allmänt intresse. Planen bedöms dock 
som förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen (ÖP2012) och 
antas inte innebära en betydande miljöpåverkan. 

Detaljplaneprocessens skeden i det utökade förfarandet. Bildkälla Boverket. 
 
 
Tidplan 

Planstart  2:a kvartalet 2017 

Samråd    1:a kvartalet 2018 

Granskning   1:a kvartalet 2019 

Antagande  2:a kvartalet 2019 

 
 
 
Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsägande 
Detaljplaneområdet inrymmer fastigheterna Älmhult 1:101 och Hindås 1:124, varav 
Härryda kommun är ägare till Älmhult 1:101.  
 
 
Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning ska ske för att bilda lämpliga fastigheter för skola och bostäder. 
Fastighetsreglering ska ske mellan fastigheterna Älmhult 1:101 och Hindås 1:124 enligt 
avtal mellan fastighetsägarna. Ansökan görs av kommunen.  
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Fastighetskonsekvenser 
Detaljplanen innebär att området kommer omvandlas från skogsmark till skol- och 
bostadsområde. 
 
Ändrad markanvändning redovisas nedan. 
 

Fastighet Ny användning Nuvarande användning  Ungefärlig area i kvm 

Älmhult 1:101 Skola Skogsmark 12 755 

Älmhult 1:101  Bostad Skogsmark 5 100 

Hindås 1:124   Skola Skogsmark 2 145 
 
 
Gemensamhetsanläggningar 
De nya byggrätterna i detaljplanens södra del ska ansluta till befintlig gemensam-
hetsanläggning (Älmhult GA:1). Ansökan om tillträde för bostadsfastigheterna görs hos 
lantmäteriet. Ansökan görs av kommunen. Förrättningskostnader fördelas enligt 
lantmäteriets beslut. 
 
Ledningsrätt 
Inom planens u-områden ska ledningsrätt upprättas för kommunens rätt att anlägga och 
bibehålla ledningar för vatten och avlopp. Ansökan om upprättande av ledningsrätt görs 
av kommunen. 
 
Intrång i fastighet 
Planen medför inga intrång i fastighet. 
 
 
Tekniska frågor 

Allmänna platser  
Inom detaljplanen finns ingen allmän platsmark. 
 
Gator och trafik 
Som en del i genomförandet av detaljplanen ska Härryda kommun, i enlighet med 
detaljplan P177, bygga ut lokalgata samt del av planlagd parkeringsyta som angränsar till 
detaljplanen. Gatan ska vara från- och tillfart för skolverksamheten. 
 
Kommunen är huvudman för allmän plats i den angränsande detaljplanen P177, varför 
genomförandet av tillfartsvägen till planområdet från Slalomvägen åvilar Härryda 
kommun. Kommunen kommer att bygga ut och äga gatunätet inom allmän platsmark. 
Kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll av gatorna.  
 
Vatten och avlopp 
Kommunen ansvarar för det kommunala VA-nätet. Nya byggrätter anvisas förbindelse-
punkt för vatten och avlopp vid fastighetsgräns mot gatan. Fastighetsägare ansvarar själva 
för utbyggnad av anslutande VA-ledningar inom fastigheten. 
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Dagvatten 
Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt på varje fastighet i enlighet med 
kommunens policy om lokalt omhändertagande av dagvatten. Kommunen ansvarar för 
att dagvatten inom vägområdet omhändertas.  
 
Energi 
Härryda Energi svarar för elförsörjningen i området. Tvärs genom planområdet i öst-
västlig riktning finns en elledning som försörjer de intilliggande bostadsfastigheterna 
Hindås 1:281, 1:283 och 1:191. Den befintliga elledningen genom planområdet ska 
avvecklas och ersättas med en ny anslutning från Fagerhultsvägen. 
 
Tillkommande bebyggelse ska anslutas till Härryda Energis elnät. Ledningsdragning 
förutsätts kunna ske i vägmarken för den nya vägen mellan Slalomvägen och Fagerhults-
vägen samt från/i Fagerhultsvägen. 
 
Fiber 
Anslutning till fiber kommer att möjliggöras inom detaljplaneområdet. 
 
 
Ekonomiska frågor 

Gatukostnader 
Detaljplanen kommer inte att innehålla några gator. Utbyggnaden av gatan i angränsande 
detaljplan P177 ska bekostas av Härryda kommun. 
 
Anläggningsavgift för vattentjänster 
Anläggningsavgift för vatten och avlopp debiteras enligt vid varje tillfälle gällande VA-
taxa då förbindelsepunkt upprättats och VA-huvudmannen meddelat fastighetsägaren om 
detta. 
 
Anslutningsavgift för el 
För uppgift om kostnad för anslutning till elnätet hänvisas till Härryda Energi AB. 
 
Lantmäterikostnader 
Uppgift om kostnader för lantmäteriförrättning, t ex avstyckning eller fastighetsreglering 
(gränsjustering), kan fås från lantmäteriet. Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning. 
 
Kommunens ekonomi 
Kommunens kostnader för utbyggnad av vatten- och avloppsnätet samt dagvatten-
anläggning för överskottsvatten från tomterna finansieras via anläggningsavgifter för VA. 
 
Kommunens kostnad för planläggning beräknas bli finansierad via planavgift i samband 
med ansökan om bygglov.  
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Administrativa frågor 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år. Under genomförandetiden har fastighetsägare 
garanterad rätt att få bygga i enlighet med planen. Detaljplanen fortsätter att gälla även 
efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att 
fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för förlorad byggrätt. 
 
Huvudmannaskap 
Inom detaljplanen finns ingen allmän platsmark. 
 
Planens genomförande åvilar följande ansvariga: 
 
Härryda kommun Dricks-, spill- och dagvatten inom planområdet 

 
Fastighetsägare Kvartersmark 

 
Härryda energi AB Elförsörjning 
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GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE 
 
Under tiden 5 februari till 7 mars 2019 har detaljplanen varit utställd för granskning 
enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900). Granskningshandlingar sändes till 
remissinstanser 2019-03-04, och har funnits tillgängliga i kommunhuset, Hindås 
bibliotek samt på kommunens hemsida. 
 
Information sändes till sakägare 2019-03-01. Annons infördes i Härryda-Posten Partille 
Tidning 2019-01-31 och planhandlingar publicerades på kommunens hemsida 2019-03-
05. Ett öppet hus med möjlighet för sakägare och allmänhet att ställa frågor till 
tjänstemännen som arbetar med detaljplanen anordnades i idrottshallen i Hindås 2019-
02-21. Det öppna huset besöktes av cirka 30 personer.  
 
 

SAMMANFATTNING 
 
Under granskningstiden har tio yttranden inkommit. Länsstyrelsen, Trafikverket, SGI, 
Polismyndigheten och Räddningstjänsten har inga erinringar på gransknings- 
handlingarna. Västtrafik framhåller att avståndet till befintliga kollektivtrafikhållplatser 
är längre än de riktlinjer som de anser bidrar till hållbart resande och vill därför att det 
ska finnas goda gång- och cykelvägsförbindelser mellan planområdet och hållplatserna. 
Lantmäteriet påpekar att fastighetsgränsernas i planområdets östra del har en relativt låg 
noggrannhet, att fastighetsförteckningen behöver revideras och att det i genomförande-
beskrivningen behöver tydliggöras vem som ansvarar för ansökan om Lantmäteri-
förrättning. Rådet för idéburna organisationer har synpunkter på den kommande 
skolgårdens utformning och påpekar att skolverksamheten inte kommer att ha tillgång 
till bollplanerna vid Fagervallen. 
 
En sakägare (granne) har yttrat sig i granskningen. Fastighetsägarna anser att de 
föreslagna bostadstomterna ska vara cirka 2 000 kvm och att trafiklösningen som 
föreslås innebär en ökad belastning på Fagerhultsvägen. De vill därför att kommunen 
sätter upp bommar alternativt tar över del av Fagerhultsvägen. Dessa synpunkter har 
inte tillgodosetts, då tomternas läge i en av kommunens tätorter kräver en viss täthet för 
att utgöra lämpligt underlag för service, handel, kollektivtrafik etc. samt för att ett 
trafikförslag för försörjning av skolan har arbetats fram som innebär låg risk för en 
sådan ökad trafik på Fagerhultsvägen som motiverar övertagandet av vägen eller 
bommar. Vidare har inte Västtrafiks synpunkt om ett högsta avstånd om 400 meter till 
kollektivtrafikhållplats tillgodoses.  
 
Vidare har en boende i Hindås skickat in en synpunkter om trafikförslaget, utform-
ningen av skolgården samt Fagervallen. 
 
Till följd av granskningen kommer endast några redaktionella ändringar att göras till 
planhandlingarna. Antagandehandlingarna överensstämmer därmed med gransknings-
handlingarna. 
 
Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan och går att förena med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken kap 3. 
Förslaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken kap 5 överträds. 
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YTTRANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN OCH 
ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER 
 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas. Länsstyrelsen befarar inte att: 

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 

 Mellankommunal samordning blir olämplig. 

 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 

 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken 
för olyckor, översvämning eller erosion 

 
Motiv för bedömningen 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en skola och småhusbebyggelse som kompletterar 
den befintliga bebyggelsen. I samrådet efterfrågade vi hur trafikbullerförordningen 
kunde uppfyllas för bostadshusen och vilka bullernivåer som skolgården förväntades få. 
Vi efterfrågade även den trafikalstring som planen gav upphov till och påverkan på 
plankorsningen Kust- till kustbanan, med avseende på trafiksäkerhetsfrågor. 
Nu i granskningshandlingarna har ni visat att bostadshusen klarar trafikbuller-
förordningen. Ni visar också att riktvärden för skolgården innehålls. 
 
Vidare har ni tagit fram en trafikutredning som visar på att trafikflödena i korsningen 
Göteborgsvägen/Slalomvägen klarar den beräknade ökningen av trafik som skolan 
medför. Ni visar också att trafikflödena i korsningen Dämmevägen/Kust- till kustbanan 
inte ökar till följd av den föreslagna skolan. Något ökat spårspring i någon större 
omfattning förväntas då inte heller. 
 
Länsstyrelsen har därmed inga kvarstående synpunkter på detaljplaneförslaget. 
 

Lantmäteriet 
Yttrande daterat 2019-03-04 
 
Lantmäteriet vill att plankartan ske redovisa skala för utskrift på plankarta. 
 
Lantmäteriet påpekar att fastighetsgränserna mot Hindås 1:123 och 1:281 har en relativt 
låg noggrannhet och att risk finns att antingen en del av kvartersmarken ligger på 
grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda marken och fram till 
fastighetsgränsen. Lantmäteriet anser att en gränsutvisning för att finna befintliga 
gränsmarkeringar görs snarast, så att en eventuell fastighetsbestämning för att bestämma 
gränsen läge därefter kan utföras, om så krävs. Efter gränsens läge är klarlagd kan 
därefter en eventuell anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras. 
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 I genomförandebeskrivningen anges under rubrikerna ”Ekonomiska frågor-
>Lantmäterikostnader” och ”Fastighetsrättsliga frågor- >Ledningsrätt” att kommunen 
ska ansöka om lantmäteriförrättning respektive ledningsrätt. Under tidigare rubrik 
”Fastighetsrättsliga frågor->Gemensamhetsanläggning” står däremot att ansökan ska 
göras av berörda fastighetsägare. Ansvarsfördelningen blir således oklar och bör 
förtydligas.  
 
I fastighetsförteckningen anges Hindås 1:123 som fastighet som ligger inom plan-
området. Vad Lantmäteriet kan se omfattas Hindås 1:123 inte av planen.  
 
 
Kommentar: Plankartan kompletteras redaktionellt med utskriftsformat. 
 
Kommunen noterar gränsernas noggrannhet och konsekvenserna av eventuella 
avvikelser.  
 
Genomförandebeskrivningen revideras så att det framgår att kommunen ansvarar för 
att ansöka om lantmäteriförrättning för avstyckning av fastigheter, ledningsrätt och 
anslutning till gemensamhetsanläggning.  
 
Fastighetsförteckningen justeras så att Hindås 1:123 redovisas utanför planområdet. 
 
 

NÄMNDER, FÖRENINGAR OCH BOLAG 
 

Rådet för idéburna organisationer 
Daterat 2019-03-04 
 
Rådet har synpunkter på utformningen av skolgården, och bifogar en arbetsskiss som 
kommunen arbetar med parallellt med detaljplanen. Vidare anges att skolverksamheten 
inte har tillgång till fotbollsplanerna under skoltid, eftersom planerna ägs och förvaltas 
av IFK Hindås. 
 
Kommentar: Utformningen av skolgården regleras inte i detaljplanen. Synpunkterna 
vidarebefordras dock till Utbildning och Fastighet. Likaså vidarebefordras 
informationen om fotbollsplanerna till den kommande verksamhetsutövaren. 

 

Västtrafik 
Yttrande daterat 2019-03-04 
 
Enligt Västtrafik medför lokaliseringen av skolan och bostäderna inte närhet till allmän 
kollektivtrafik i befintlig kollektivtrafikstruktur då de är belägna på ett avstånd på 800 
meter till närmsta busshållplats respektive 1 200 meter till tågstation. Västtrafik 
förespråkar cirka 400 meter till busstrafik och något längre till tåg för att kollektiv-
trafiken ska vara ett attraktivt val av färdmedel.  
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Västtrafik anser även att det finns en risk att hållbara resor inte blir ett enkelt och 
attraktivt alternativ för de boende eller de som arbetar/studerar på skolan och vill därför 
att gång‐och cykelstråk utformas så att det upplevs enkelt och tryggt att ta sig mellan 
planområdet och kollektivtrafiken, samt inom orten för de som bor och arbetar/studerar 
i Hindås. 
 
Kommentar: Vid kommunens initiala lokaliseringsprövning för skolan har kommunen 
valt att prioritera möjliga platser nära Hindås idrottshall för samordning av 
kommunens lokaler.  
 
Gång- och cykelvägar finns idag utbyggda från idrottshallen till busshållplatsen vid 
Göteborgsvägen samt till Hindås station. Vidare kommer gång- och cykelväg att byggas 
ut den sista sträckan fram till den nya skolan i samband med vägbyggnationen mellan 
Slalomvägen och Fagerhultsvägen. Kommunen anser därmed att det finns goda 
förutsättningar att ta sig mellan planområdet och kollektivtrafiken även om avståndet 
överstiger 400 meter. 
 
 

REMISSINSTANSER UTAN ERINRAN 
 

Polismyndigheten 
Yttrande daterat 2019-02-20 
 
Ingen erinran. 
 

Räddningstjänsten 
Yttrande daterat 2019-02-11 
 
Ingen erinran. 
 

Statens Geotekniska institut (SGI) 
Yttrande daterat 2019-02-11 
Ingen erinran. 
 

Trafikverket 
Yttrande daterat 2019-02-26 
 
Trafikverket anser att kommunen har besvarat synpunkterna från samrådet och har 
därmed inget ytterligare att erinra. 
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SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 
 

Stenbacka 1:4 
Fastighetsägarna anser inte att några av deras synpunkter sedan samrådet har tillgodo-
setts. En synpunkt som kvarstår är att bostadstomterna är större än vad fastighetsägarna 
önskar, eftersom de anser att de blir betydlig mindre än befintliga fastigheter längs 
Fagerhultsvägen. Fastighetsägarna hänvisar inriktning för området i Program för 
sydvästra Hindås (2007) och anser inte att ÖP2012 ska vara vägledande i detta fall. De 
anser heller inte att tomterna kan vara av samma storlek som i området norr om 
Fagervallen eftersom det området ha en helt annan karaktär och är avskilt idrotts- och 
det kommande skolområdet. Fastighetsägarna vill att de föreslagna bostadstomterna ska 
vara i närheten av storleken 2 000 kvm. 
 
Fastighetsägarna emotsätter sig även tillfartsvägen från Slalomvägen som ska ansluta 
till Fagerhultsvägen, som är belägen i gällande detaljplan P117. Fastighetsägarna anser 
att de var sakägare när den planen togs fram, men att de inte hörts. De hittar inte heller 
detaljplanen på kommunens hemsida. Fastighetsägarna önskar få tillskickat handlingar 
som visar på den dialog som skett med dem i detaljplan P117. 
 
Fastighetsägarna anser att belastningen på Fagerhultsvägen kommer att öka om det inte 
finns något som hindrar genomfartstrafik för hämtning och lämning av elever. 
Trafikökningen kommer att leda till en miljömässig olägenhet i närmiljön och ökat 
slitage på vägen (gemensamhetsanläggningen). Fastighetsägarna vill att den nya vägen 
endast ansluts till Fagerhultsvägen genom gång- och cykelväg och/eller bom som 
hindrar övrig trafik till Fagerhultsvägen alternativt att kommunen övertar väghållar-
ansvaret på Fagerhultsägen i sträckan mellan Fagervallen och Slalomvägen, på båda 
sidor om skolområdet. 
 
Kommentar: Kommunen vidhåller ställningstagandet från samråd och ÖP2012 att det 
inom tätortsområdena ska förtätas och att storleken på bostadstomterna är lämpliga, 
utifrån dess läge i en av kommunens tätorter samt efterföljande möjligheter vad det 
gäller underlag för service, handel, kollektivtrafik etc. 
 
Fastighetsägarna har efter granskningen fått handlingar från planprocessen för 
detaljplan P117 tillskickade som visar att de var sakägare vid upprättandet av planen 
med vägen som ska byggas. De har även upplysts om att gällande detaljplaner kan 
hittas genom att söka i kartan på kommunens hemsida 
https://www.harryda.se/byggaboochmiljo/planarbete.4.124fd5f4139f22e498f800010695
.html. 
 
Den nya vägen som ska byggas mellan Slalomvägen och Fagerhultsvägen ligger inom 
en redan gällande detaljplan, vägens utformning och placering har således redan 
lämplighetsprövats och beslutet vunnit laga kraft. Frågor som rör en mer detaljerad 
utformning av vägen eller trafikföring i området ligger utanför ramen för detaljplanen 
för den aktuella detaljplanen. 
 
Kommunen har mellan samråd och granskning arbetat fram en trafiklösning för skolan 
som innebär att hämta/lämna zonen flyttas till området utanför idrottshallen. Detta 
innebär att den fysiska utformningen kommer att styra trafiken som kommer för att 
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lämna av elever så att den uppmuntras att inte välja Fagerhultsvägen. Vidare finns 
också möjlighet att påverka trafikflöden genom skyltning och olika typer av 
trafikhinder. Detta sker dock inte inom ramen för en detaljplan. 
 
Kommunen menar också att om den nya vägen inte ansluts till Fagerhultsvägen kan 
trafiken på Fagerhultsvägen, i sträckan mellan Fagervallen och Slalomvägen, att bli 
högre än om den inte ansluts eftersom all trafik till och från sydvästra Hindås i så fall 
behöver köra via korsningen Fagerhultsvägen/Slalomvägen. Kommunen vill även 
framhålla att det är en senareskola som ska byggas och att elever i senare klasser i 
större sträckning tar sig själva till och från skolan. 
 
Kommunen är medlem i vägföreningen för Fagerhultsvägen. Kommunen kommer inte 
att överta väghållaransvaret för Fagerhultsvägen i sträckan Fagervallen-Slalomvägen 
då den förväntande ökade trafiken på vägen inte motiverar ett övertagande. 
 
 

ÖVRIGA SYNPUNKTER 
 

Boende på Älmhultsvägen 4B  
Daterat 2019-03-03 
 
Den nya skolan ses som ett välkommet nybygge. Den boende anser dock att den nya 
vägen inte ska byggas ut hela sträckan mellan Sportvägen och Fagerhultsvägen av 
trafiksäkerhetsskäl för eleverna. Han föreslår istället att vägen stängs av vid 
leveransinfarten till skolan och en vändzon tillskapas vid parkeringsområdet vid 
idrottshallen. 
 
Kommentar: Trafikförsörjningen av skolan har sedan samrådet reviderats så att 
vändmöjligheten för föräldrar som lämnar barn vid skolan och skolskutsbussar kommer 
att ske vid idrottshallen. Trafiklösningen innebär att fordonen bedöms med största 
sannolikhet inte passera det ställe där elever går över den nya vägen. Kommunen gör 
därför bedömningen att trafiklösningen i detaljplanen utgör ett trafiksäkert förslag. 
Vidare finns möjlighet att utanför ramen arbeta med ytterligare trafikhöjande åtgärder 
som hastighetsbegränsningar och trafikhinder. 
 
Den nya vägen som avses byggas ut mellan Slalomvägen och Sportvägen har vidare 
stöd i gällande detaljplan.  
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SAKÄGARE SOM INTE FÅTT SINA 
SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA 
 
Myndighet/Fastighet Skede Synpunkt 

Stenbacka 1:4 Samråd Fastighetsägarna anser att minsta storlek på de 
föreslagna nya bostadstomterna ska vara 1 700 
kvm eller mer. 

Stenbacka 1:4 Granskning Fastighetsägarna anser att bostadstomterna är för 
små och vill att de ska vara cirka 2 000 kvm. 

Vill att kommunen tar över väghållaransvaret för 
del av Fagerhultsvägen. 

Västtrafik Granskning Skolan kommer att vara belägen längre än 400 
meter från kollektivtrafikhållplats, vilket innebär 
risk för att kollektivtrafiken inte blir ett attraktivt 
färdmedel. 

 
 
 
 
Mölnlycke i mars 2019 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

Plan och bygglov 

 
 
 
Peter Wallentin   Maria Lejdebro 
Verksamhetschef plan och bygglov  Planarkitekt 
 

Page 73 of 390



    Granskningshandling 

Februari 2019 
 
 
 
 

 

 
Detaljplan för del av Älmhult 1:101 m.fl.,  
SKOLA  
i Hindås, Härryda kommun 
 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
 
 

Page 74 of 390



2 (15) 
 
 

INNEHÅLL 
 

Samrådets genomförande ................................................................................... 3 
 

Sammanställning .................................................................................................. 3 
 

Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter .................................................. 4 
Länsstyrelsen ................................................................................................................................. 4 

Lantmäteriet .................................................................................................................................. 6 

Trafikverket ................................................................................................................................... 7 
 

Nämnder, föreningar, bolag, m.fl. ...................................................................... 8 
Härryda Energi AB ....................................................................................................................... 8 

Rådet för funktionshinderfrågor .................................................................................................... 8 

Hindås kommunalförening ............................................................................................................ 8 
 

Remissinstanser utan erinran .............................................................................. 9 
Statens geotekniska institut (SGI) ................................................................................................. 9 

Skanova ......................................................................................................................................... 9 

Vattenfall Eldistribution ................................................................................................................ 9 

 

Remissinstanser som inte lämnat yttranden ................................................... 10 
 

Sakägare .............................................................................................................. 10 
Hindås 1:191 ............................................................................................................................................ 10 

Hindås 1:281 ............................................................................................................................................ 10 

Hindås 1:283 ............................................................................................................................................ 11 

Mölndals Kvarnby ................................................................................................................................... 11 

Stenbacka 1:4 ........................................................................................................................................... 11 

Älmhult 1:49 ............................................................................................................................................ 12 

Älmhult 1:82 ............................................................................................................................................ 13 
 
Övriga synpunkter .............................................................................................. 14 
Hindås 1:262 ............................................................................................................................... 14 

 

Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda ................................... 15 

 

Page 75 of 390



3 (15) 
 
 

SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE 
Under tiden 13 mars till 9 april 2018 har detaljplanen varit föremål för samråd enligt 5 
kap. 11 § Plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Samrådshandlingar sändes till 
remissinstanser 2018-03-12 samt till Härryda Energi AB 2018-03-26, och har funnits 
tillgängliga i kommunhuset, Hindås bibliotek samt på kommunens hemsida. 
Information sändes till sakägare 2018-03-12. Annons infördes i Härryda-Posten 2018-
03-07. Ett öppet hus med möjlighet för sakägare och allmänhet att ställa frågor till 
tjänstemännen som arbetar med detaljplanen anordnades i idrottshallen i Hindås 2018-
03-22. Det öppna huset besöktes av cirka 30 personer. Hindås kommunalförening 
begärde förlängd svarstid, vilket beviljades till den 25 april. 
 
 
 

SAMMANSTÄLLNING 
Under samrådstiden har 17 yttranden inkommit till kommunen. I denna samråds-
redogörelse redovisas Länsstyrelsens yttrande i dess helhet. Övriga yttranden är 
sammanfattade. 
 
Länsstyrelsen kan komma att pröva detaljplanen om den antas om inte planhandlingarna 
kompletteras i frågor om trafiksäkerhet och trafikbuller. Länsstyrelsen vill även att 
kommunen redovisar resonemang kring friytor för elever. Trafikverket anser att 
kommunen behöver redovisa upptagningsområdet för skolan, så att en bedömning kan 
göras avseende risken för spårspring över järnvägen. Trafikverket anser även att 
kommunen behöver se över trafikförhållandena i plankorsningen Dämmevägen/ 
järnvägen.  
 
Sex fastighetsägare, som bedöms som sakägare, har haft erinringar på samrådsförslaget. 
Sammanfattningsvis vill de ha ett högre plank mot skolan längs fastighetsgränsen i öster 
och att den gångväg genom skolområdet som finns med i illustrationskartan tas bort. 
Fastighetsägarna vill även att utformningen av den nya vägen inte ska möjliggöra 
rundkörning via Fagerhultsvägen. Synpunkter framförs även om att skolområdet bör 
utgöra en större del av planområdet och bostäderna utgå alternativt anpassas i storlek 
efter befintlig bebyggelse längs Fagerhultsvägen.  
 
Kommunen bedömer inte att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan, därför 
kommer ingen särskild miljökonsekvensbeskrivning tas fram. I samrådsyttrandet från 
Länsstyrelsen framkommer att de delar kommunens bedömning.   
 
Inför granskningen görs bedömningen att endast en sakägare inte fått sin synpunkt 
tillgodosedd. Sakägaren anser att den minsta tillåtna tomtstorleken för bostadstomter 
ska vara minst 1 700 kvm (plankartan anger 850 kvm).  
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LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER 

Länsstyrelsen, Västra Götalands län 

Yttrande daterat 2018-04-09 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av en skola och 
småhusbebyggelse. Skolan beräknas rymma 450 elever och det finns möjlighet att 
bygga ut så att ytterligare 225 elever kan rymmas. Parkeringar kommer att samutnyttjas 
med idrottshallen. Småhusbebyggelsen kompletterar den befintliga bebyggelsen längs 
vägen. Länsstyrelsen ser positivt på planen men anser att frågor om buller och 
trafiksäkerhet behöver hanteras ytterligare enligt nedan. Synpunkter på sådant som kan 
aktualisera prövning Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 
kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att hälsa/säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion/ måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad 
som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 
 
Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det 
antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om 
anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 
 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en 
plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem 
prövningsgrunderna. 
 
Hälsa och säkerhet 

Det behövs redovisning av bullernivåer för skolgården med utgångspunkt från 
Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgårdar från väg och spårtrafik. Se 
följande dokument: http://naturvardsverket.se/upload/stod-imiljoarbetet/vagledning/ 
buller/buller-skolgard/vagledning-riktvarden-bullerskolgard-2017-08-28.pdf 
 
Ni behöver även redovisa trafikbullernivåer för de tillkommande bostadshusen längs 
Fagerhultsvägen. Bullernivåerna behöver uppfylla förordning (2015:216) om trafik-
buller vid bostadsbyggnader. 
 
Trafiksäkerhet 

Då skolans upptagningsområde och förväntad trafikalstring är oklar behöver ni beskriva 
påverkan på plankorsningen Kust-till kustbanan och Dämmevägen. Osäkerheter kring 
upptagningsområdet gör det svårt att avgöra om skolans placering kan leda till ökat 
spårspring och därmed kräva stängsling längs sträckan. Ni behöver därför redovisa 
skolans upptagningsområde, förväntad trafikalstring och påverkan på plankorsningen 
Kust- till kustbanan och Dämmevägen samt om ni bedömer att skolans 
placering/upptagningsområde kan leda till ökat spårspring på Kust- till kustbanan. 
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Trafikverket har fått synpunkter på svårigheter att köra ut från Slalomvägen 
till väg 554. Ni behöver därför även beskriva hur den korsningen påverkas av skolans 
etablering. 
 
Råd enligt PBL och MB 

Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge 
råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det 
behövs från allmän synpunkt. 
 
Skolgården 

Ni bör redovisa ytterligare hur skolgårdens storlek uppfyller målen i Boverkets 
allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor 
eller liknande verksamhet, se följande dokument.  
https://rinfo.boverket.se/FRI/PDF/BFS2015-1-FRI-1.pdf. 
Ni anger på sidan 11 i planbeskrivningen att ni bedömer att ytan är tillräcklig, vi anser 
att ni behöver utveckla resonemanget kring detta. 
 
Geoteknik 

En geoteknisk utredning har tagits fram. I den görs bedömningen att stabiliteten är 
tillfredsställande för befintliga förhållanden och man gör också bedömningen att det inte 
föreligger några hinder för planerad markanvändning med avseende på stabilitet. 
Länsstyrelsen delar bedömningen. 
 
Dagvatten 

Länsstyrelsen ser positivt på att en dagvattenutredning tagits fram inom planarbetet. 
Utredningen föreslår delvis öppna diken, regnrabatter och underjordiska kassettmagasin 
eller stenkistor för fördröjning. 
 
Förhållande till ÖP 

Planområdet är beläget inom det område som i ÖP2012 är utpekat som utbyggnads-
område på kort sikt för bostäder. Ni gör bedömningen att detaljplanen är förenlig med 
gällande översiktsplan. Länsstyrelsen gör ingen annan bedömning. 
 
Koppling till miljömålen 

Ni har gjort bedömningen att planen är förenlig med de nationella och regionala 
miljömålen om begränsad klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö. 
Länsstyrelsen ser gärna ett utvecklat resonemang kring planens förhållande till 
miljömålen i planhandlingarna. 
 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 

KML 
Frågor rörande arkeologi har stämts av i samband med plansamråd 2018-02-23. 
 

Grönvit nattviol 
Länsstyrelsen har fattat beslut om att förbuden i artskyddsförordningen inte aktualiseras 
vid flytt eller om den försvinner från platsen med anledning av detaljplanen, lst dnr 522-
39418-2017. 
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Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.  
Länsstyrelsen har 2016-06-02-och 2017-05-31 meddelat att vi delar kommunens 
bedömning, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
 
Kommentar: En trafikbullerutredning har tagits fram av COWI AB, 2018-10-24. 
Utredningen visar att gällande riktlinjer för buller uppfylls för både bostäder och skola 
med den föreslagna exploateringen. Se vidare i planbeskrivningen kapitel Störningar 
och risker/Buller. 
 
Planbeskrivningen har kompletteras med det planerade upptagningsområdet för skolan. 
 
Ett Trafik-PM har tagits fram av Kreera AB 2018-09-13 som visar på det förändrade 
trafikflödet till följd av den föreslagna exploateringen samt hur korsningspunkten 
mellan Slalomvägen och väg 554 påverkas av detaljplanen. PM:et visar att 
korsningspunkten har god kapacitet idag och även vid en utbyggnad enligt den 
föreslagna detaljplanen. Planhandlingarna har även kompletterats med en bedömning 
av påverkan på plankorsningen med Kust- till kustbanan och Dämmevägen, se kapitel 
Gator och trafik i planbeskrivningen.  
 
Kommunen har tagit fram resonemang och bedömningar kring risken för spårspring. 
Resonemangen och bedömningarna har stämts av med Trafikverket och Länsstyrelsen i 
juni 2018. Bedömningen från deltagarna då vara att risken för spårspring bedöms som 
ringa. Se planbeskrivningen, kapitel Konsekvenser/spårspring. 
 
Planbeskrivningen har kompletterats med resonemang och bedömning av uteyta för 
elever, se kapitel Föreslagen bebyggelse/skola. 
 
Planbeskrivningen har kompletteras med utökats resonemang kring miljömålen 
begränsad klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö. 
 
 

Lantmäteriet 

Yttrande daterat 2018-04-09 

Lantmäteriet påpekar att det i teckenförklaringen till grundkartan saknas förklaring till 
den linje som korsar planområdet. Lantmäteriet påpekar även att u-område ska 
omgärdas av administrativa gränser i kombination med antingen en egenskap eller 
användning. 
 
Lantmäteriet anser att om diket som sträcker sig längs Fagervallen och norr om 
idrottshallen omfattas av strandskydd så ska en bestämmelse införas om planen innebär 
att dispenspliktiga åtgärder ska utföras med stöd av detaljplanen. 
 
Planbeskrivningen behöver kompletteras med information om hur värmeförsörjning av 
planområdet avses ske. 
 
Lantmäteriet anser att ansökan om tillträde till gemensamhetsanläggningen Älmhult g:a 
1 ska ske i samband med avstyckning, och inte vid ett senare tillfälle så som anges i 
planbeskrivningen. 
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Kommentar: Linjen som korsar planområdet är en luftledning. Grundkartan 
kompletteras med luftledningen i teckenförklaringen till granskningen.  
 
Plankartan revideras med administrativa gränslinjer enligt Lantmäteriets påpekande. 
 
Diket längs Fagervallen och norr om idrottshallen ingår inte i den aktuella detaljplanen 
utan omfattas av gällande detaljplan för del av Älmhult 1:101 m.fl., Fagervallens 
idrottspark och bostäder längs med Slalomvägens förlängning. Bestämmelser avseende 
strandskydd är därför inte aktuellt. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med information om värmeförsörjning. 
 
Kommunens avsikt är att sälja ett flertal av de föreslagna bostadsfastigheterna genom 
den kommunala tomtkön. Eftersom det inte är känt när tillträde till fastigheterna 
kommer att ske anser kommunen att det är lämpligare att låta de blivande fastighets-
ägarna ansöka om tillträde vid det tillfälle som krävs för respektive fastighet.  
 
 

Trafikverket 

Yttrande daterat 2018-04-04 

Trafikverket vill att skolans förväntade upptagningsområde redovisas i planhand-
lingarna samt att kommunen gör en bedömning av det transportbehov som etableringen 
förväntas ge upphov. Trafikverket anser även att planhandlingarna behöver 
kompletteras med en beskrivning av hur skolans etablering påverkar korsningspunkten 
Slalomvägen/väg 554. 
 
Beroende på upptagningsområde och förväntad trafikalstring behöver påverkan på 
plankorsningen med Kust- till kustbanan och Dämmevägen beskrivas.  
Trafikverket vill även upplysa kommunen om att verket har fått synpunkter på 
svårigheter att köra ut från Slalomvägen ut på väg 554.  
 
Trafikverket anser att etableringen av den föreslagna skolan medför ökade behov för 
oskyddade trafikanter att röra sig till/från skola till centrum och bostad och att skolans 
upptagningsområde kan leda till ökat spårspring över Kust- till kustbanan. Risken för 
spårspring behöver behandlas i planhandlingarna. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletteras med det planerade upptagnings-
området för skolan. 
 
Ett Trafik-PM har tagits fram av Kreera AB 2018-09-13 som visar på det förändrade 
trafikflödet till följd av den föreslagna exploateringen samt hur korsningspunkten 
mellan Slalomvägen och väg 554 påverkas av detaljplanen. PM:et visar att 
korsningspunkten har god kapacitet idag och även vid en utbyggnad enligt den 
föreslagna detaljplanen. Planhandlingarna har även kompletterats med en bedömning 
av påverkan på plankorsningen med Kust- till kustbanan och Dämmevägen, se kapitel 
Gator och trafik i planbeskrivningen.  
 
Kommunen har tagit fram resonemang och bedömningar kring risken för spårspring. 
Resonemangen och bedömningarna har stämts av med Trafikverket och Länsstyrelsen i 
juni 2018. Bedömningen från deltagarna då vara att risken för spårspring bedöms som 
ringa. Se planbeskrivningen, kapitel Konsekvenser/spårspring. 
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NÄMNDER, FÖRENINGAR, BOLAG, M.FL.   

Härryda Energi AB 

Yttrande daterat 2018-03-27 

Härryda Energi har elledningar inom planområdet med serviser till angränsande 
fastigheter. För att kunna ansluta den föreslagna bebyggelsen inom planområdet 
behöver en ny transformatorstation att anläggas, helst inom rimligt avstånd från skolan 
där belastningsuttaget antas bli som störst. 
 
Nedläggningar av befintliga och nya elkablar kommer att ske när exploatering påbörjas. 
Härryda Energi vill ha tillgång till bygghandlingar i god tid före exploateringen. 
 
Kommentar: I samråd med Härryda Energi har en plats för en ny transformatorstation 
identifierats norr om den nya vägen, se illustrationskartan. Plankartan ger även 
möjlighet att anlägga en transformatorstation finns inom skolområdet. Härryda Energi 
ska kontaktas i god tid innan exploatering för samordning av ledningsdragning. 
 
 

Rådet för funktionshinderfrågor 

Yttrande daterat 2018-04-09 

Rådet anser att gång- cykel och mopedbana mellan Hindås centrum och skolan bör 
separeras med tydlig markering och att gångbanor bör utföras med jämn beläggning, det 
vill säga ej gatsten. 
 
Rådet anser även att vägkorsningar, övergångar, bör utformas i plan utan nivåskillnad 
och kantstenar och att erforderligt antal handikapparkeringsplatser måste anläggas. 
 
Kommentar: Rådets synpunkter kan inte regleras i en detaljplan, utan kommer att 
hanteras vid projektering och bygglov. Synpunkterna noteras dock och vidarebefordras 
till projekteringsansvariga. 
 
 

Hindås kommunalförening (hur många medlemmar sakägare?) 

Skrivelse inkommen 2018-04-23 

Föreningen är positiva till att en ny skola ska byggas i Hindås då det anses blir ett bra 
alternativ för de som bor i Hindås och närliggande orter. Föreningen ser också positivt 
på att det finns utrymme för skolan att växa. 
 
Föreningen anser dock att skoltomten kan vara för liten för skolans verksamhet och att 
det är mer lämpligt att använda hela planområdet för skolans verksamhet och därmed ta 
bort de föreslagna bostadstomterna. 
 
Föreningen föreslår att skoltomten markeras med prickmark (mark som inte får 
bebyggas) för att säkerställa att friytor bibehålls och så att en utbyggnad kräver en 
ändring av detaljplanen. 
 
Föreningen vill att kommunen redovisar hur elever ska röra sig mellan busshållplatsen 
vid Göteborgsvägen och den nya skolan.  
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Kommentar: Kommunen gör bedömningen att tillräcklig yta kommer att finnas för både 
skolans ytbehov och för de föreslagna bostadstomterna. Bedömningen görs med 
underlag av prognostiserat elev- och lokalbehov för skolan samt en byggrätt i 
detaljplanen som medger en utökning av skolan på lång sikt med cirka 1/3 efter det att 
nuvarande behov byggts ut. Ytbehovet för skolgård bedöms också uppfyllt. För 
bedömning se kapitel Föreslagen bebyggelse/Skola i planbeskrivningen. 
 
Kommunen gör bedömningen att det inte är lämpligt att förlägga så kallad prickmark 
på den yta som inte ska upptas för skolbyggnaden av flera anledningar. En av de 
främsta anledningarna är att det är en omfattade och tidskrävande process för att ta 
fram en detaljplan. Av denna anledning vill kommunen utforma planer som kan fungera 
över en längre tidsperiod utan att ändras eller upphävas när behoven ändras. En annan 
anledning är att detaljplaner enligt plan- och bygglagen inte får göras mer detaljerade 
än vad som krävs. Kommunen gör bedömningen att planbestämmelsen om 
exploateringsgraden är tillräcklig för att säkerställa tillräckliga friytor för skolans 
verksamhet.  
 
Planbeskrivningen kompletteras med karta över befintligt gång- och cykelvägnät samt 
kollektivtrafikshållplatser i Hindås till granskningen. 
 
 
 

REMISSINSTANSER UTAN ERINRAN  

Statens geotekniska institut (SGI) 

Yttrande daterat 2018-04-05 

SGI gör på lämnat underlag bedömningen att de från geoteknisk synpunkt inte har några 
invändningar mot planförslaget.  
 
 

Skanova 

Yttrande daterat 2018-03-15 

Ingen erinran. 
 
Upplyser om att det finns en luftledning söder om området. Om den kommer i konflikt 
med föreslaget plan vill Skanova bli kontaktade. 
 
 

Vattenfall Eldistribution 

Yttrande daterat 2018-03-21 

Ingen erinran. Vattenfall är inte koncessionsägare inom området. 
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REMISSINSTANSER SOM INTE LÄMNAT YTTRANDEN  
Av de remissinstanser som samrådshandlingarna skickades till har inga synpunkter 
inkommit till kommunen från: 

 Naturskyddsföreningen i Härryda kommun 

 Räddningstjänsten i Storgöteborg 
 
 
 

SAKÄGARE 

Hindås 1:191 

Skrivelse inkommen 2018-04-06 

Fastighetsägarna vill ha en garanti för att deras brunn inte kommer att sina, att 
kvaliteten på vattnet inte ändras eller tillflödet blir sämre. De vill även att den 
illustrerade gångbanan dras från Fagerhultsvägen rakt ner mot den illustrerade 
hämta/lämnazonen. 
 
Fastighetsägarna vill även att bullerplanket mot deras fastighet blir minst tre meter högt 
för att ge bättre bullerdämpning samt avskildhet från skolan. 
 

Kommentar: Innan arbete påbörjas i området kommer kommunen att genomföra 
besiktningar av fastigheter som kan påverkas av byggnationen. Om en fastighet skulle 
påverkas kommer en sådan situation utvärderas vid tillfället.  
 
Gångbanan tas bort ur illustrationen. I plankartan ändras användningsbestämmelsen 
närmst Hindås 1:281 till kvartersmark för bostäder istället för skola, dock fortsatt 
innehållandes u-områdesbestämmelse för allmänna underjordiska ledningar. 
 
Plankartan revideras för att tillåta staket eller plank upp till 3,0 meter längs 
fastighetsgränsen mot Hindås 1:281 och Hindås 1:191 samt del av 1:283. Planket avses 
uppföras Längs fastighetsgränsen mot Hindås 1:281 och 1:191. Av plantekniska skäl 
har bestämmelsen ändrats från m1 till f5.  
 

Hindås 1:281  

Skrivelse inkommen 2018-04-08 

Fastighetsägarna anser att den angivna maximala krönhöjden på 2,0 meter för staket och 
plank i planbestämmelsen m1 inte är tillräckligt för att det ska fungera som ett 
bullerskydd mot deras fastighet eftersom deras hus är högre beläget än marknivån där 
staketet/planket kan placeras. 
 
Fastighetsägarna vill inte att en gång- och cykelväg anläggs genom skolområdet väster 
om fastigheten, så som illustreras i illustrationskartan. Om en gång- och cykelväg 
anläggs önskar de att den dras rakt norr ut mot Sportvägen. 
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Fastighetsägarna ser en trafikökning på Fagerhultsvägen västerut sedan Slalomvägens 
tillkomst. De önskar att kommunen begränsar trafikströmmen och vidtar sådana 
åtgärder som krävs för att trafik till skolan inte ska passera förbi deras fastighet. 
 
Kommentar: För svar om höjden på staket och plank se kommentar till Hindås 1:191. 
 
För svar om gångvägen se kommentar till Hindås 1:191. 
 
Syftet med den nya vägen mellan Slalomvägen och Fagerhultsvägen enligt gällande 
detaljplan är att möjliggöra en avlastning för del av Fagerhultsvägen. Att bygga den 
nya vägen är således i linje med fastighetsägarnas vilja. Till granskningen har 
trafikförsörjningsförslaget för skolan arbetats om. Hämta/lämna/skolskjutszonen har 
flyttats till parkeringsområdet utanför idrottshallen, norr om planområdet, för att 
minimera risken för rundkörning på Fagerhultsvägen. Den enda trafiken till skolan som 
är kvar inom skolområdet är lastning som avses placeras i den norra delen samt 
handikapparkeringar som av lagkrav behöver vara belägna inom 25 meter från entréer. 
Kommunen gör bedömningen att den omarbetade trafiklösningen kommer att reducera 
risken för att trafik till skolan passerar Hindås 1:281. 
 
 

Hindås 1:283  

Skrivelse inkommen 2018-04-08 

Fastighetsägaren önskar en tydlig gräns mellan skolområdet och fastigheterna Hindås 
1:283, 1:281 samt 1:191. Om en gångväg anläggs längs fastighetsgränsen anses ett 
staket på två meter som för lågt och fastighetsägaren önskar att det blir minst 3 meter.  
 
Kommentar: Gångvägen i illustrationskartan är borttagen.  
 
För svar om höjden på staket och plank se kommentar till Hindås 1:191. Stängsel avses 
uppföras som en tydlig gräns mot Hindås 1:283.  
 
 

Mölndals Kvarnby 

Skrivelse inkommen 2018-03-20 

Ingen erinran. 
 
 

Stenbacka 1:4 

Skrivelse inkommen 2018-04-08 

Fastighetsägarna anser att bostadsbebyggelsen som föreslås i den södra delen av 
planområdet inte passar in i omgivningen och hänvisar till riktlinjer för bebyggelse i 
programmet för sydvästra Hindås från 2007. Helst ser fastighetsägarna att marken för de 
föreslagna bostäderna används som skolgård. Fastighetsägarna anser annars att de 
föreslagna tomterna minst bör vara det dubbla mot det i detaljplanen föreslagna 850 
kvm eftersom tomtstorlekarna anses avvika från övrig bebyggelse längs med 
Fagerhultsvägen.  
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Fastighetsägarna motsätter sig den anslutande och förlängda tillfartsvägen till 
skolområdet eftersom den anses öka belastningen avsevärt på Fagerhultsvägen då det 
inte finns något som hindrar genomfartstrafik/rundkörning vid hämtning/lämning av 
elever. Vidare anses vägen bidra till en miljömässig olägenhet liksom ökade kostnader 
för medlemmarna i vägföreningen. Fastighetsägarna förespråkar att den nya vägen 
endast ansluter till Fagerhultsvägen med en gång- och cykelväg och/eller att en bom 
sätts upp. Ett annat alternativ är att kommunen tar över väghållaransvaret för 
Fagerhultsvägen från anslutningspunkten till den nya vägen i väster till Slalomvägen i 
öster.   
 
Kommentar: Kommunen gör bedömningen att det finns utrymme inom planområdet 
både för att tillskapa en god skolmiljö (se kommentar till yttrande från Länsstyrelsen 
avseende uteyta för skolor) och för bostäder.  
 
Planområdet är beläget inom tätortsavgränsningen för Hindås enligt översiktsplanen 
(ÖP2012). Enligt ÖP2012 ska ny bostadsbebyggelse främst tillskapas inom tätorterna 
och här förespråkas även förtätningar, då detta ger stora fördelar när det gäller 
underlag för service, handel, kollektivtrafik etc. Planområdet är också beläget inom 
område som pekats ut för bebyggelseutveckling både enligt programmet för sydvästra 
Hindås och senare i ÖP2012. I den angränsande detaljplanen, P117, Fagervallens 
idrottspark och bostäder utmed Slalomvägens förlängning, är den minsta tillåtna 
storleken för bostadsfastigheter 900 kvm, varför de föreslagna 850 kvm i den aktuella 
planen bedöms som lämpliga.   
 
Den nya vägen som ska byggas mellan Slalomvägen och Fagerhultsvägen ligger inom 
en redan gällande detaljplan. Synpunkter på vägens sträckning och utformning har 
redan behandlats i detaljplan för Fagervallens idrottspark och bostäder utmed 
Slalomvägens förlängning. För utvecklat svar kring trafiklösningen se kommentar till 
Hindås 1:281. 
 
 

Älmhult 1:49 

Skrivelse inkommen 2018-04-09 

Fastighetsägarna vill få en ny anslutningsväg till den nya vägen som ska byggas mellan 
Slalomvägen och Fagerhultsvägen rakt mot öster och inte som illustrerat mot norr till en 
gemensam infart med intilliggande fastigheter. De anser att en enskild anslutning mot 
öster är möjligt eftersom kommunen angett att den nya vägen kommer att bli lågt 
trafikerad. 
 
Fastighetsägarna ser positivt på om den befintliga delen av Fagerhultsvägen som idag 
går upp till Fagervallens parkering tas bort när den nya vägen byggs eftersom som de 
genom ett sådant förfarande tillsammans med en enskild anslutningsväg direkt mot öster 
kan använda större del av deras fastighet. 
 
Fastighetsägarna vill att den nya vägen hastighetsbegränsas till 30 km/h och utförs med 
farthinder eftersom trafiken idag till Fagervallens parkering har höga hastigheter trots 
att anslutningsvägen är en mindre grusväg. 
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I övrigt är fastighetsägarna positiva till planen och tycker det är bra att det ska byggas 
en ny skola i Hindås. 
 
Kommentar: Den nya vägen som ska byggas mellan Slalomvägen och Fagerhultsvägen 
ligger inom en redan gällande detaljplan. Synpunkter på vägens sträckning och 
utformning har redan behandlats i detaljplan för Fagervallens idrottspark och bostäder 
utmed Slalomvägens förlängning. För utvecklat svar kring trafiklösningen se 
kommentar till Hindås 1:281. Möjligheten till att ansluta befintlig fastighet till vägen är 
en genomförandefråga som ligger utanför den nu aktuella detaljplanen. 
Anslutningsvägen till Älmhult 1:49 tas därför bort ur illustrationskartan. 
 
Hastighetsbegränsningar och trafikhinder regleras inte i detaljplaner. Utformning och 
hastighetsbegränsningar görs dock med hänsyn till intilliggande verksamheter.  
Synpunkterna vidarebefordras till trafikavdelningen som ansvarar för projektering och 
genomförande av den nya vägen. 
 
 

Älmhult 1:82 

Yttrande daterat 2018-04-04 

IFK Hindås vill inte som fastighetsägare att dagvattenlösningen från planområdet ska 
påverkas dagvattenhanteringen för deras idrottsområde och vill inte att diken från 
bollplanerna sammankopplas med nya diken eller att fördröjningsmagasin anläggs i 
dem. 
 
Föreningen anser att den gällande detaljplanen för idrottsplanerna, Detaljplan för del av 
Älmhult 1:101 m.fl., Fagervallens idrottspark och bostäder längs med Slalomvägens 
förlängning har ändrats, då en ny infart till föreningens idrottsområde från en ny väg, 
gångbana och dike illustreras inom ovan nämnt planområde. Om ovanstående ändringar 
ska göras vill föreningen att ett fyra meter högt stängsel från konstgräsplanens sydöstra 
hörn längs det föreslagna diket till parkeringsområdet samt längs parkeringens södra 
sida. Området ska också förses med en låsbar grind. 
 
Föreningen anser att plangränsen för gällande plan har ändrats, utan att föreningen har 
blivit informerad. Föreningen påpekar även att planområdesgränsen i kartan har en prick 
men i teckenförklaringen har två. 
 
Kommentar: Fagervallen ingår i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten, vilket 
även planområdet för den nya skolan att göra. Det innebär att kommunen i ett 
sammanhang kommer att hantera omhändertagande, fördröjning och avledande av 
dagvattnet i ett sammanhang. Samtliga åtgärder vad gäller dagvattenhanteringen som 
föreslås som en följd av den aktuella detaljplanen är belägna på kommunal mark. 
 
I den gällande detaljplanen P117, Fagervallens idrottspark och bostäder längs med 
Slalomvägens förlängning anges att en ny infart till Fagervallen avses tillskapas från 
den nya vägen. Därav illustrerades infarten i samrådshandlingen. Möjligheten till att 
ansluta befintlig fastighet till vägen är en genomförandefråga som ligger inom ramen 
för den gällande detaljplanen och inte inom den nu aktuella detaljplanen.  
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Kommunen avser att uppföra ett stängsel för att förhindra bollar från fotbollsplanen att 
hamna på den nya vägen. Då ett sådant stängsel för dess syfte behöver vara beläget så 
nära bollplanen som möjligt kommer det att placeras inom den gällande detaljplanen 
för P117, Fagervallens idrottspark och bostäder längs med Slalomvägens förlängning. 
Både syftet med stängslet och platsen för det bedöms dock båda ligga utanför ramen för 
den nu aktuella detaljplanen.  
 
Planområdesgränser ska enligt Boverkets planbestämmelsekatalog utgöras av en linje 
med två streck som efterföljs av en prick. Så redovisas också planområdesgränsen både 
i plankartan och dess teckenförklaring. 
 
 
 

ÖVRIGA SYNPUNKTER  

Hindås 1:262 

Skrivelse inkommen 2018-04-09 

Fastighetsägaren anser att hela planområdet ska vara skolområde och vara en del av 
skolgården och att de sex villorna inte ska utgå. Vidare anser fastighetsägaren att skolan 
ska byggas tillräckligt stor från början eftersom utrymme inte finns i den befintliga och 
att det ska finnas utrymme för att expandera. Utrymme för utomhusgymnastik och 
gymnastikhall anses saknas inom planområdet. 
 
Fastighetsägaren undrar hur transporter kommer att ske till skolan, särskilt med tanke på 
att den kommer att ingå i fria skolvalet vilket innebär att elever från hela kommer att ha 
möjlighet att gå på skolan. 
 
Kommentar: Kommunen gör bedömningen att tillräcklig yta kommer att finnas för både 
skolans ytbehov och för de föreslagna bostadstomterna. Bedömningen görs med 
underlag av prognostiserat elev- och lokalbehov för skolan samt en byggrätt i 
detaljplanen som medger en utökning av skolan med cirka 1/3 efter det att nuvarande 
behov byggts ut.  Ytbehovet för skolgård bedöms också uppfyllt. För bedömning se 
kapitel Föreslagen bebyggelse/Skola i planbeskrivningen. 
 
Platsen för den nya skolan i Hindås valdes bland annat tack vare dess närhet till den 
befintliga idrottshallen, eftersom den därmed kan användas inom skolans verksamhet.  
Utrymme för gymnastik utomhus bedöms finnas inom det föreslagna skolområdet, se 
svar till Länsstyrelsen vad gäller uteyta för elever.  
 
Skolans primära upptagningsområde kommer att vara Hindås tätort med omnejd. För 
att kunna ta emot de elever som har rätt till skolskjuts kommer möjlighet för sådana 
anläggningar att tillskapas. I illustrationskartan visas idén om en vändslinga för 
skolskjuts vid idrottshallen. För utvecklat svar kring trafiklösningen se kommentar till 
Hindås 1:281. 
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SAKÄGARE SOM INTE FÅTT SINA SYNPUNKTER 
TILLGODOSEDDA 
 

Myndighet/Fastighet Skede Synpunkt 

Stenbacka 1:4 samråd 
Fastighetsägarna anser att minsta storlek på de föreslagna nya 
bostadstomterna ska vara 1 700 kvm eller mer. 

 
 
 
 
Mölnlycke i februari 2019 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

Plan och bygglov 

 
 
 
Peter Wallentin   Maria Lejdebro 
Verksamhetschef plan och bygglov  Planarkitekt 
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Sektorn för Samhällsbyggnad
Oscar Kauffeldt

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-22 2019KS189  510

Övertagande del av väg 540 - Boråsvägen 

Sammanfattning
Trafikverket är huvudman och väghållare för väg 540, Boråsvägen, mellan Bråta 
Företagsparks östra del till Slamby. Detta innebär att de har ansvar och rådighet för vägen 
avseende dess utformning samt drift och underhåll. Sektorn för samhällsbyggnad föreslår 
att väg 540 övergår till kommunalt huvudmannaskap. 

Ett förändrat huvudmannaskap skulle ge kommunen helt andra möjligheter vid 
planläggning och skulle gynna områdets utveckling positivt. Övertagande av den ca 
halvkilometer långa sträckan skulle innebära att kommunen själv kan besluta om 
utformning, reglering och nivå för skötsel m.m. Genom ett kommunalt övertagande i 
anslutning till detaljplanering uteblir processen för vägplan som Trafikverket annars 
ställer krav på vid inverkan på vägar där de har huvudmannaskap, således kan en tidsvinst 
göras i detaljplaneprocessen för Bråta 2:139.

En konsekvens av ett förändrat huvudmannaskap av den ca 450 meter huvudväg skulle 
innebära en högre driftskostnad för kommunen om cirka 90 000 kronor per år i 2018 års 
kostnadsnivå. Kostnadsökningen är ofinansierad i förvaltningens budget. Förvaltningen 
ska undersöka möjligheten att reglera kostnaden i kommande exploateringsavtal med 
byggherren för den exploatörsdrivna detaljplanen.

Kostnader för vägens ombyggnad som uppstår till följd av detaljplanering av Bråta 2:139 
hanteras i processen för den exploatörsdrivna detaljplanen där byggherren bekostar 
åtgärder som förknippas med exploateringen av privatägd mark. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ansöka hos Trafikverket om övertagande 
av del av väg 540, Boråsvägen, i anslutning till detaljplaneområdet för Bråta 2:139.

Ärendet
Trafikverket är idag väghållare för väg 540, Boråsvägen, mellan Bråta Företagsparks 
östra del till Slamby vilket innebär att de har ansvar och rådighet för vägen avseende dess 
utformning samt drift och underhåll. Härryda kommun är väghållare för väg 540 fram till 
där Trafikverkets väghållarskap tar vid, genom Bråta Företagspark och västerut till 
kommungränsen.  

Page 94 of 390



Sektorn för samhällsbyggnad har med anledning av detaljplanering av Bråta 2:139 fört 
diskussioner med Trafikverket om att ta över väghållarskapet för en del av vägen i 
anslutning till detaljplaneområdet. När kommunens tätorter breder ut sig faller det 
naturligt att de vägar som försörjer bostadsområden och verksamheter övergår till 
kommunalt väghållarskap. På så sätt får kommunen rådighet över vägens utformning, 
reglering, drift och underhåll. Genom ett kommunalt övertagande i anslutning till 
detaljplanering uteblir processen för vägplan som Trafikverket annars ställer krav på vid 
inverkan på vägar där de har huvudmannaskap, således kan en tidsvinst göras i 
detaljplaneprocessen för Bråta 2:139.

Ett övertagande av den knappt halvkilometer långa sträckan skulle innebära att 
kommunen själv kan besluta om utformning, reglering och nivå för skötsel m.m. 
Vägsträckan som föreslås för övertagande har avgränsats med hänsyn till praktiska 
aspekter avseende drift och underhåll.

En konsekvens av ett förändrat huvudmannaskap av den ca 450 meter huvudväg skulle 
innebära en högre driftskostnad för kommunen om cirka 90 000 kronor per år i 2018 års 
kostnadsnivå. Den ökade driftskostnaden finns inte budgeterad i verksamhetens budget. 
Förvaltningen ska undersöka möjligheten att reglera kostnaden i kommande 
exploateringsavtal med byggherren för den exploatörsdrivna detaljplanen.

Kostnader för vägens ombyggnad som uppstår till följd av detaljplanering av Bråta 2:139 
hanteras i processen för den exploatörsdrivna detaljplanen där byggherren bekostar 
åtgärder som förknippas med exploateringen av privatägd mark. 

Sektorns bedömning är att det med tanke på detaljplaneläggning av Bråta 2:139 är 
lämpligt att kommunen är väghållare på sträckan då det ger bättre möjlighet till 
anpassning av vägen för kommande behov. 

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Björn Sundén

Verksamhetschef

Bilaga:
Karta
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Övertagande del av väg 540 - Boråsvägen

Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej
rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.Datum:  22.03.2019

Skala:  1:2000 40 m Page 96 of 390
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Sektorn för samhällsbyggnad
Kristina Englund

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-25 2019KS190  259

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2022

Sammanfattning
Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun 
med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjer för 
bostadsförsörjningen ska uppdateras och antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod. Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att 
leva i goda bostäder. Riktlinjerna ska främja för att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 
bestämmelsen i plan- och bygglagen (PBL). Tidigare utgjorde 
bostadsförsörjningsprogrammet kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning. 
Bostadsförsörjningsprogrammet har omarbetats och utgör nu en produktionsplan som 
antas årligen av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget, lokalresursplanen 
och verksamhetsplan.
 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning 
2019-2022.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2022 i enlighet med 
föreliggande förslag. 

Ärendet
Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar anger att varje kommun 
med riktlinjer ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjer för 
bostadsförsörjningen ska uppdateras och antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod. Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att 
leva i goda bostäder. Riktlinjerna ska främja för att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjning innehålla följande uppgifter:
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• kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
• kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål och 
• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer 

och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av 
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. 

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 
bestämmelsen i plan- och bygglagen (PBL). Förenligt med Härryda kommuns politiska 
omorganisation samt förändrade styrsystem har kommunens bostadsförsörjningsprogram, 
som tidigare utgjorde kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning omarbetats. 
Bostadsförsörjningsprogrammet utgör nu en produktionsplan som antas årligen av 
kommunfullmäktige i samband med beslut om budget, lokalresursplan och 
verksamhetsplan.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda 
kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet 
och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. Inkomna yttranden kan innebära att 
riktlinjerna kan behöva revideras efter att de antagits i kommunfullmäktige.
 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning 
2019-2022.

Håkan Jacobsson 
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund

Mark- och bostadschef

Bilagor
Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2022
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Inledning 

Detta dokument utgör Härryda kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning och 

har tagits fram i enlighet med lagen om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar.  

Riktlinjerna ska bl.a. fungera som faktaunderlag och utgångspunkt för 

strategiska ställningstaganden kring fysisk planering och 

bostadsutvecklingsprojekt.  

Riktlinjerna gäller för perioden 2019-2022 och antas av kommunfullmäktige 

varje mandatperiod.  

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid 

tillämpningen av bestämmelsen i plan- och bygglagen. Därmed ska det i 

kommunens översiktsplan redovisas hur hänsyn tagits till bl.a. det allmänna 

intresset för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.  

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunens 

riktlinjer för bostadsförsörjning innehålla följande uppgifter:  

 

• kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 

bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå uppsatta 

mål och  

 

• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala 

mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen  

 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska 

utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda 

grupper och marknadsförutsättningar.  
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Del 1. Utgångspunkter och nulägesbeskrivning 

Det finns ett antal statliga, regionala och kommunala riktlinjer och mål som 

tillsammans med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar utgör 

utgångspunkterna för kommunens arbete med bostadsförsörjning.  

Nationella mål 
Nationella övergripande mål för samhällsplanering och bostadsmarknad är att 

ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö 

där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt 

där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.  

Regionala planeringsförutsättningar  
Västra Götalandsregionens vision ”Vision Västra Götaland – Det goda livet” 

och Göteborgsregionens kommunalförbunds strategi ”Hållbar tillväxt” 

fastställer att regionen ska utvecklas till en stark och tydlig tillväxtregion i 

Europa. En region som är attraktiv att bo, leva och verka i och inte minst att 

besöka. Målsättningen är att den lokala arbetsmarknadsregionen ska växa till 

1,75 miljoner invånare till år 2030. 

Medlemskommunerna i GR har tillsammans kommit fram till en 

sammanfattande strukturbild som visar huvuddragen i regionens fysiska 

utveckling. Huvudstråken i strukturbilden utgör ryggraden i 

Göteborgsregionen och ska stärkas för att alla delar av regionen ska bli 

långsiktigt livskraftiga.  

Kommunala mål och riktlinjer  

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk 

hushållning, varav ett avser bostadsbyggande och ett bostäder för äldre och 

personer med funktionsnedsättning. 

 Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % 

kan mötas med bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer. 

 Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och 

funktionsnedsattas bedömda behov.  

 

Kommunfullmäktige har fastställt Strategisk plan för mandatperioden 2019-

2022. I den strategiska planen har följande inriktningar och målformuleringar 

lagts fast. 
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Bostadspolitiska mål 

 Härryda ska bidra till utvecklingen i linje med Göteborgsregionens 

strukturbild. 

 Kommunen skall utvecklas i alla delar (tätort och landsbygd) i hela 

kommunen med bostäder för olika behov och olika åldrar. 

 Lägenheter med kommunal förtur ska tas fram i kommunala detaljplaner 

eller efter frivillig överenskommelse med respektive exploatör. 

Markpolitiska mål  

 Med Härryda kommuns strategiska läge ska kommunen bidra till en 

hållbar tillväxtregion. 

 Planering ska ske med olika arbetsmetoder utifrån vem som är markägare 

och vad som ska planläggas. 

 Helhetssyn, miljöhänsyn och kulturhänsyn ska vara viktiga riktmärken 

utifrån varje orts förutsättningar och särart. 

 Tillgången till infrastruktur och kapacitet för vatten, el och väg ska styra 

var det är möjligt att bygga. 

Övriga strategiska dokument  
Översiktsplan: I kommunens översiktsplan redovisas kommunens långsiktiga 

vision och grunddragen i användningen av mark och vatten, kommunens syn 

på hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen 

tillgodoser riksintressen. Kommunen har under 2018 inlett ett arbete med ny 

översiktsplan.  

Agenda 2030: Härryda kommun tar fram en strategi för hur kommunen kan 

göra skillnad i arbetet med att uppnå de globala målen till år 2030. Under 

2019 sker en rad dialoger med näringsliv, föreningsliv och invånare om hur 

kommunen bör arbeta för att göra störst skillnad för att uppnå de globala 

målen till år 2030. Strategierna ska därefter bearbetas in i respektive 

kommunal verksamhet.  

Politisk inriktning under perioden 2019-2022: 

Härryda kommun vill under perioden uppmuntra till fler exploateringar med 

miljösmarta lösningar. Detta som ett led i arbetet med Agenda 2030. Se 

vidare i kommunens riktlinjer för markanvisningar samt riktlinjer för 

exploateringsavtal. 

Antalet personer som närmar sig 75+ i Sverige och i Härryda kommun ökar. 

Därav vill kommunen tillse att behovet av trygghetsbostäder säkerställs. Se 

vidare i kommunens riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar. 

Kommunen vill även under perioden pröva frågan om byggnation av 

ägarlägenheter. Se vidare i kommunens riktlinjer för markanvisningar. 

Page 104 of 390



 
 

 

Befolkning och bostäder  

Befolkningsstatistik och demografi 
Folkmängden har sedan kommunreformen 1971, när Härryda kommun 

bildades, ökat för varje år, se bilaga 1. Folkökningen har varit kontinuerlig 

under lång tid och kontinuiteten har till stor del varit ett utfall av det jämna 

tillskottet av nya bostäder i kommunen. Härryda kommuns folkmängd den 31 

december 2018 var enligt Statistiska centralbyrån (SCB) 37 806 personer.  

I relation till folkmängden har befolkningstillväxten i genomsnitt ökat med 

1,3 % under de senaste tio åren. I kommunens befolkningsprognos för 

perioden 2018-2027 bedöms den genomsnittliga befolkningstillväxten per år 

uppgå till drygt 600 personer vilket motsvarar ca 1,55 %.  

Befolkningsprognos  
Kommunens folkmängd förväntas fortsätta öka kommande år. Enligt den 

senaste befolkningsprognosen för 2018-2027 kommer folkmängden år 2027 

att uppgå till ca 43 000 personer. 

Enligt prognosen kommer antalet personer som i absoluta tal ökar mest vara i 

åldersgrupperna 15-24 år samt 55-64 år. Ökningen i åldersgruppen 15-24 år 

baseras delvis på den stora andelen barn i åldrarna 5-14 år som påverkar 

prognosens utfall. Tillskott av personer i förvärvsarbetande ålder är 

välkommet då åldersstrukturen i kommunen och även i Sverige som helhet 

innebär att andelen äldre ökar.  Att kommunen dessutom har och även 

fortsättningsvis bedöms att ha en stor andel barn och ungdomar innebär att 

den så kallade demografiska försörjningsbördan kommer att öka. Detta 

innebär att åldersgruppen 20-64 år, där den stora delen förväntas arbeta, 

behöver försörja allt fler i åldrarna 0-19 år och 65 år och äldre.  

Befolkningsutvecklingen leder till ett kontinuerligt nybyggnadsbehov i 

kommunen. 

Jämför man den befolkningsprognos som gjordes för ca tio år sedan med 

utfallet under perioden 2009-2017 är differensen mellan utfall och prognos 

inte särskilt stor, se bilaga 2. Differensen blir av naturliga skäl större ju 

längre fram i tiden man kommer. Det finns en rad olika faktorer som 

påverkar prognosens utfall, vilket bl.a. kan vara omvärldsförändringar som 

påverkar bostadsmarknaden och förändringar i flyttmönster. Det är främst för 

barn och unga vuxna som skillnaden mellan prognos och utfall är stort. Detta 

beror delvis på svårigheterna att uppskatta hur många unga vuxna och barn 

som flyttar till kommunen samt antalet nyfödda barn i kommunen. Detta 

ställer krav på att kommunen gör kontinuerliga uppföljningar för att kunna 

tillgodose behovet av skolor och förskolor.  
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Befintligt bostadsbestånd  
I kommunen fanns det år 2017 totalt ca 14 000 lägenheter1 varav 76 % finns 

i småhus. Av de drygt 3300 lägenheterna i flerbostadshus är ca 65 % upplåtna 

med hyresrätt och resterande med bostadsrätt. Drygt hälften av samtliga 

lägenheter i flerbostadshus upplåtna med hyresrätt ägs och förvaltas av 

Förbo2.  

I bilaga 3 finns kartbilder med redovisning av upplåtelseformer inom de fyra 

största tätorterna i kommunen.  

Flerbostadshusen i bostadsbeståndet är till övervägande del byggda under 

perioden 1961-1970. Bebyggelsen av småhus har varierat över tid men 

majoriteten av småhusen är byggda under perioden 1961-1980.  

De vanligaste storlekarna för lägenheter i flerbostadshus är mellan 60-80 kvm 

vilket förklarar varför andelen lägenheter om 3 rum och kök  

i flerbostadshus uppgår till ca 40 % av det totala beståndet. Det är relativt stor 

spridning på storlekar på småhus i kommunen vilket delvis kan förklaras av 

att många småhus sedan tidigare har använts som säsongsboende och är 

därmed mindre (60-90 kvm) än vad som är normalt i kommunen. De 

vanligaste storlekarna är 100-130 kvm.  

Ser man till den geografiska fördelningen så utgörs de västra delarna i 

kommunen, Mölnlycke och Landvetter, av en mer blandad bebyggelse. De 

östra och södra delarna i kommunen präglas av mer villabebyggelse.  

Nyproduktion 2019-2023 
Mellan åren 2009 till 2017 har det tillkommit 1105 nya lägenheter i 

kommunen varav 544 i flerbostadshus och resterande i småhus. I genomsnitt 

har det under samma period tillkommit 122 nya lägenheter per år.  

Kommunen har i bostadsförsörjningsprogrammet som är fastställt av 

kommunfullmäktige en plan för antalet lägenheter för vilka byggnation 

kommer att påbörjas under perioden 2019-2023. Under perioden beräknas det 

tillkomma ca 2 400 lägenheter varav ca 1 600 i flerbostadshus och ca 800 i 

småhus. 

De största volymerna i kommunens nybyggnation kommer fram till 2025 i 

huvudsak att utgöras av Mölnlycke fabriker, Wendelsstrand, Säteriet, 

Landvetter centrum, Björröd i Landvetter, Björkelid i Rävlanda samt enskilda 

bostäder utspridda i enlighet med kommunens arbete med förhandsbesked för 

bygglov. 

                                                 
1 Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp 

den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter. 
2 Förbo är ett bostadsföretag som ägs gemensamt av Härryda, Kungälv och Lerums kommun samt Mölndals stad 
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Läget på bostadsmarknaden  

Västra Götalands län 

Enligt den bostadsmarknadsanalys som länsstyrelsen har framtagit råder det 

bostadsbrist i majoriteten av kommunerna i länet. Under 2017 färdigställdes 

7 200 nya bostäder i länet vilket är den högsta nivån sedan 1992 och 

befolkningen ökade med cirka 19 000 invånare. Baserat på Västra 

Götalandsregionens befolkningsprognos uppgår behovet av nya bostäder i 

länet till 8 000 per år de kommande tio åren3.  

Kommunen 

Från 2009 till 2017 har befolkningen i kommunen ökat med cirka 3 832 

invånare samtidigt som det har byggts 1 105 nya lägenheter under samma 

period.  

Att det 2018 råder bostadsbrist i kommunen speglas bl.a. i kötider för att få 

en hyreslägenhet via Förbo. I snitt tar det cirka 12 år att få en lägenhet i 

Härryda kommun via Förbo. Antalet sökande är i snitt per lägenhet ca 200 

personer. Eftersom bolaget ägs gemensamt av flera kommuner så finns det 

ingen särskild kö för Härryda kommun utan en allmän kö där cirka 100 000 

personer är registrerade och 28 000 av dem har varit aktivt sökande det 

senaste året.  

Att det finns få lediga bostäder, riskerar att leda till en minskad rörlighet på 

bostadsmarknaden vilket innebär försämrad möjlighet att byta boende när 

människors behov och preferenser förändras. Ett ökat tillskott av nya 

bostäder och en bostadsmarknad som förmår möta befolkningsutvecklingen 

och samtidigt bidrar till ökad rörlighet på bostadsmarknaden är därför 

önskvärd.  

Läget på bostadsmarknaden efter olika gruppers behov  
Nedan beskrivs förutsättningarna för de grupper som bedöms ha svårast att 

etablera sig på bostadsmarknaden i kommunen. 

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunen 

skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. I 

socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) anges det att Socialtjänsten har ett grundläggande 

ansvar för att människor med särskilda behov får bra bostäder.  

Unga vuxna  

Andelen unga vuxna (15-24 år) kommer att i absoluta tal vara den grupp som, 

enligt befolkningsprognosen för 2018-2027, ökar mest. Stigande 

nybyggnadshyror och bostadspriser, höga krav för att få ett 

förstahandskontrakt samt låga poäng i kösystem för hyresrätter, hög 

                                                 
3 Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2018, rapport 2018:40 
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insatsandel vid köp av bostadsrätter har under en tid gjort att många unga har 

svårt att etablera sig på bostadsmarknaden och få ett eget boende.  

Hyresgästföreningen har sedan 1997 genomfört undersökningar beträffande 

unga vuxnas (20-27 år) boende. Den främsta effekten av den bostadsbrist 

som finns i landet, likaså i Storgöteborg leder bl.a. till att unga vuxna har 

svårare att flytta hemifrån. Många unga vuxna tvingas därmed till ofrivilligt 

hemmaboende. Man har i Hyresgästföreningens undersökningar kommit fram 

till att hemmaboendet i Västra Götalandsregionen ökar som mest i 

kranskommunerna till Göteborg där majoriteten av befolkningen bor i 

småhus där man har möjligheten att anpassa boendet efter ytterligare en 

vuxen4.  

Enligt statistik hämtat från SCB utgör Härryda kommun en av de kommuner i 

regionen där stor andel (65 %) av unga vuxna (20-24 år) inte flyttat till eget 

boende.  

 

Kommunen genomförde tre medborgardialoger under hösten 2015 där syftet 

har varit att få mer kunskap om vad som är viktigt när unga vuxna (20-24 år) 

ska flytta till sitt första egna boende och var i kommunen man i så fall önskar 

bo. Sammanfattningsvis bor många unga gärna kvar i kommunen och främst i 

Mölnlycke, nära välfungerande kollektivtrafik. I första hand önskas små 

hyreslägenheter till låg hyra i ett integrerat bostadsbestånd. 

                                                 
4 Hyresgästföreningen 2017, Unga vuxnas boende. Hur påverkar situationen på bostadsmarknaden unga vuxnas möjligheter att 

skapa sin egen framtid?  

Andelen hemmaboende unga vuxna (20-24 år) SCB, år 1998 (till vänster) och 2015 (till höger) 
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Särskilt utsatta grupper 

Bostadsbristen i kommunen påverkar i första hand människor med svag 

ekonomi och/eller olika sociala problem.  

Nyanlända 

De personer som enligt bosättningslagen ska erbjudas hjälp att ordna boende 

är nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar. Hur många 

som anvisas till kommunen styrs av kommuntal som länsstyrelsen tar fram i 

enlighet med bosättningslagen.  

Boendelösningar som erbjuds i kommunen är vitt skilda och kan vara allt från 

boende i kommunägd bostadsrätt till boende på vandrarhem eller camping. I 

många fall är boendelösningarna tillfälliga.  

Ensamkommande flyktingbarn 

För ensamkommande flyktingbarn har kommunen i huvudsak löst 

boendefrågan genom placering i interna eller upphandlade familjehem. För 

barn med andra behov finns upphandlade HVB-hem eller stödboenden. 

Under de senaste åren har antal ensamkommande barn som kommit till 

kommunen varierat kraftigt. Våren 2019 är det svårt att prognostisera 

framtida behov av boenden för den här gruppen.  

Hemlösa 

Socialstyrelsen gör kartläggningar av omfattningen av hemlöshet och den 

senaste kartläggningen genomfördes 2017.  Definitionen av hemlöshet enligt 

Socialstyrelsen omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i för 

en kortare eller längre tid.  

Fyra olika situationer för individen identifieras 

 akut hemlöshet (exempelvis sover ute, på härbärgen, jourboende, 

skyddade boenden eller motsvarande) 

 institutionsvistelse och stödboende (t.ex. kriminalvårdsanstalt, HVB 

eller familjehem) och kategoriboende där personen inte har någon 

egen bostad inför utskrivning eller utflyttning 

 långsiktiga boendelösningar som kommunen ordnat (t.ex. 

träningslägenhet via kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund 

av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden) 

samt  

 personer som socialtjänsten känner till med eget ordnat kortsiktigt 

(kortare än tre månader) boende t.ex. inneboende hos vänner. 

Majoriteten av hemlösa i kommunen är personer som har ordnat boende via 

sociala kontrakt via kommunen (ca 56 %)5 enligt kartläggningen från 2017. 

                                                 
5 Socialstyrelsen 2017, antal hemlösa per kommun och län. https://www.socialstyrelsen.se/hemloshet  
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Det totala antalet hemlösa vid kartläggningen 2017 var 90 personer i 

kommunen. 

Jämfört med kartläggningen som genomfördes 2011 har antalet hemlösa ökat 

med 31 personer varav gruppen som har ordnat boende via sociala kontrakt 

genom kommunen står för majoriteten av ökningen. Detta kan delvis 

förklaras av tillskottet av nyanlända till kommunen.  

Äldre  

Med hjälp av statistik och befolkningsprognoser är det möjligt att förutspå 

hur många äldre som kommer att bo i kommunen i framtiden. Vad som 

däremot är svårare att veta är hur deras önskemål och behov kommer att se 

ut.  

För exempelvis särskilda boenden för äldre har prognosen för antalet 

lägenheter baserats på genomsnitt av antal biståndsbedömda behov tre år 

bakåt i tiden samt kommunens befolkningsprognos för kommande fem år. 

Med detta som grund har kommunen haft beredskap och kunnat tillgodose 

det behov som föreligger under lång tid. I lokalresursplanen för 2019-2023 

som kommunfullmäktige har antagit finns det dock ett bedömt kvarstående 

behov som behöver lösas på annat sätt. 

Det framtida behovet av lägenheter i särskilt boende kan på sikt påverkas 

bl.a. av tidiga satsningar på seniorbostäder, trygghetsbostäder och andra 

boendeformer som riktar sig till äldre. Dessa boendeformer och andra 

åtgärder kan öka möjligheterna till kvarboende i det egna hemmet.  

De ordinära boendeformerna, så som trygghetsboende och seniorboende är 

boendeformer som inte är biståndsbaserade och omfattas därmed inte av 

någon särlagstiftning. I lokalresursplanen för 2019-2023 som 

kommunfullmäktige har antagit finns det 80-90 lägenheter som ska byggas i 

form av trygghetsboende.  

Förvaltningen har i uppdrag att under 2019 genomföra en undersökning för 

att kartlägga efterfrågan på trygghetsbostäder i kommunen.  

Funktionsnedsatta 

För personer med funktionsnedsättning ska kommunen tillhandahålla 

boenden enligt LSS. Personer som förväntas vara i behov av lägenhet är 

prognostiserat dels utifrån idag kända behov samt med hänsyn tagen till 

övriga förändringar rörande målgruppen som kan påverka det totala behovet. 

Svårigheterna i bedömningen av behovet för den här gruppen är delvis när 

den enskilde kommer att begära insatsen samt vilken boendeform som den 

enskilde har behov av. I dagsläget finns det en obalans mellan olika typer av 

boendeformer.   
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Del 2.  Kommunens verktyg och strategier 

Planering 
Kommunen ansvarar för och har befogenhet att planlägga mark- och 

vattenanvändningen inom sina geografiska gränser.  

Förhandsbesked 
Syftet med ett förhandsbesked för bygglov är att den sökande ska kunna få ett 

bindande besked innan byggnadsprojektering påbörjas och kostnader läggs 

ner på t.ex. ritningar. Kommunfullmäktige har fastställt särskilda principer 

för hantering av förhandsbesked § 82/2018. Syftet är att kunna utöka 

bostadsbebyggelsen i samtliga delar av kommunen.  

Kommunalt markägande och aktiv markpolitik 
Kommunens markinnehav är idag i huvudsak koncentrerat till områden i 

direkt anslutning till kommunens tätorter men även mark som utpekats som 

utvecklingsområden enligt översiktsplanen. Kommunen äger även skog- och 

jordbruksmark som utgör kommunens markreserv. Kommunens markinnehav 

är markerat med rosa färg i bilaga 4.  

I egenskap av markägare har kommunen möjlighet att påverka bebyggelsen i 

tid, utformning och upplåtelseformer.  

Riktlinjer för exploateringsavtal 
Enligt plan- och bygglagen 6 kap, 39-42 § ska en kommun ha riktlinjer för 

exploateringsavtal. I Härryda kommuns riktlinjer för exploateringsavtal 

framgår kommunens utgångspunkter och mål för exploateringsavtal. För att 

uppnå kommunens övergripande mål om blandade upplåtelseformer ställs 

krav på viss fördelning av upplåtelseformer efter de behov som finns i 

respektive område.   

Kommunen använder sig, förutom egen detaljplanering, av en modell där 

exploatören tar fram handlingar till detaljplan, utredningar m.m. och att 

kommunen har rollen som granskande part. Syftet och målsättningen med 

modellen är att möjliggöra planläggning av flera områden och därmed bidra 

till ett ökat bostadsbyggande.  

Riktlinjer för markanvisning 
Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska 

kommuner som anvisar mark anta riktlinjer för markanvisningar. 

Markanvisning definieras enligt samma lag som  

”en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger 

byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor 

förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av 

kommunen ägt markområde för bebyggande”. 
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I Härryda kommuns riktlinjer för markanvisning framgår kommunens 

utgångspunkter och mål för markanvisning. Riktlinjerna är övergripande och 

vägledande men får i det enskilda fallet frångås. Riktlinjerna omfattar endast 

markanvisningar för mark som ska bebyggas med bostäder. 

Inriktningen är att markanvisning i huvudsak sker genom 

konkurrensförfarande. Markanvisning kan även ske genom direkttilldelning. 

Direkttilldelning beslutas av kommunfullmäktige eller kommunal nämnd. 

Tomt- och bostadskö 
I princip samtliga kommunägda tomter för bebyggelse av småhus förmedlas 

via kommunens tomtkö. Även gruppbyggda småhus förmedlas via 

kommunens tomtkö. I tomtkön är 2 407 personer registrerade per 31 

december 2018.  

Via kommunens bostadskö förmedlas nyproducerade lägenheter i 

kommunen. I bostadskön är 2 093 personer registrerade per 31 december 

2018. Många företag som bygger bostäder i kommunen har egna köer och 

förmedlar även lägenheter via Boplats.  

Förbo  
Förbo ägs gemensamt av Härryda, Kungälv och Lerums kommun samt 

Mölndals stad. Cirka 5 600 hushåll bor i Förbos fastigheter i 58 områden på 

18 orter, i de fyra kommunerna.  

Härryda kommun äger 42 % i Förbo AB och bolaget styrs genom så kallade 

ägardirektiv. Bolagets övergripande uppdrag är att i allmännyttigt syfte 

främja kommuners behov av bostadsförsörjning. I ägardirektiven står det 

även att bolaget ska 

 tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan 

attrahera olika hyresgäster 

 samverka med ägarkommunerna kring boende för grupper som har 

särskilda behov 

 bidra till integration och mångfald, samt 

 genomgående låta verksamheten präglas av ett socialt ansvar för 

bostadsmarknaden i ägarkommunerna.  

Genom delägandet av Förbo har kommunen tillgång till ett viktigt verktyg för 

att förverkliga de bostadspolitiska målsättningarna.  

Ägardirektivet kan uppdateras och justeras utifrån behovet på 

bostadsmarknaden och i överensstämmelse med de delägande kommunernas 

mål.  

Page 112 of 390



 
 

 

Samarbeten med privata fastighetsägare i det befintliga 
fastighetsbeståndet 
Ett verktyg som kommunen använder är att teckna hyresavtal med privata 

hyresvärdar som ger kommunen rätt att upplåta lägenheter i andra hand till 

grupper med särskilda behov. Samarbeten med privata aktörer är också en 

nyckelfaktor i att lösa boende åt grupper där prognoser för behov många 

gånger inte blir utfall och där man är tvungen att hitta snabba lösningar.  

Kommunen har bl.a. tecknat avtal med Förbo om att ett antal lägenheter i 

deras befintliga bestånd ska tilldelas kommunen i den mån behov finns.  

Kommunens sociala sektor har kontinuerliga avstämningar med privata 

fastighetsägare om behov och utbud i det befintliga bostadsbeståndet.  

Bostadsanpassning  
Att kunna anpassa och ha en fungerande bostad när man får någon typ av 

funktionshinder eller då man blir äldre är en grundläggande trygghet för den 

enskilda individen.   

Bostadsanpassningsbidrag erläggs av kommunen till sökanden efter prövning 

enligt lag om bostadsanpassningsbidrag. Detta är ett verktyg som underlättar 

anpassningar ekonomiskt och praktiskt för den enskilde och ökar 

möjligheterna till kvarboende.  
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Bilaga 1: Antal inflyttade, utflyttade, avlidna och födda i kommunen 1971-2017 
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Bilaga 2 
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Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej
rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.Datum:  13.12.2018

Skala:  1:30000 600 m Page 116 of 390
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rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.Datum:  12.03.2019
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Sektorn för samhällsbyggnad
Kristina Englund

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-26 2019KS192  260

Riktlinjer för markanvisning 

Sammanfattning
Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska kommuner som 
anvisar mark anta riktlinjer för markanvisningar. Denna lag innebär att varje kommun 
som ämnar använda markanvisningar för tilldelning av kommunal mark ska ha i 
kommunfullmäktige antagna riktlinjer för markanvisning. 

Med en markanvisning avses, enligt 1 § lagen om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar, en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger 
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för 
bebyggande, d.v.s. ett avtal om möjlighet till marköverlåtelse eller markupplåtelse. 

Syftet med riktlinjerna är att ge en likabehandling av byggherrar, öka transparensen i 
marktilldelningsprocessen samt att beskriva kommunens utgångspunkter och mål för 
överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner, 
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.

Förvaltningen har upprättat förslag till riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna är inte 
bindande utan ska ge en vägledning om hur kommunen hanterar markanvisningar. 
Kommunen har därmed rätt att i enskilda fall frångå riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar 
endast markanvisningar av mark som ska bebyggas med bostäder, dock inte försäljningar 
som sker genom kommunens tomtkö för enskilda småhustomter. 

Härryda kommun har vad det gäller överlåtelser av egen mark historiskt till största delen 
arbetat med marköverlåtelser i sent skede i detaljplaneprocessen, utan föregående 
markanvisning. Med nya politiska inriktningar kommer andelen markanvisningar att öka 
varför behovet av riktlinjer idag är större. Tidigare har ett fåtal ärenden behandlats var för 
sig.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för markanvisning i enlighet med föreliggande 
förslag. 
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Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund 

Mark- och bostadschef

Bilagor
Förslag till riktlinjer för markanvisning

Page 124 of 390



 

 

   

Riktlinjer för 
markanvisning

Antagna av kommunfullmäktige 2019-06-17, § XX
Diarienummer: 
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Bakgrund och syfte

Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska 
kommuner som anvisar mark anta riktlinjer för markanvisningar. 
Markanvisning definieras enligt samma lag som 

”en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger 
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor 
förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av 
kommunen ägt markområde för bebyggande”

Riktlinjerna är övergripande och vägledande men får i det enskilda fallet 
frångås. Riktlinjerna omfattar endast markanvisningar för mark som ska 
bebyggas med bostäder. Försäljningar som sker genom kommunens tomtkö 
för enskilda småhustomter omfattas inte av dessa riktlinjer.

Markanvisning i olika skeden

Allmänna villkor för markanvisning i tidiga skeden
För de fall kommunen väljer att anvisa mark innan detaljplan för ett område 
har vunnit laga kraft eller innan detaljplanens huvudsakliga innehåll 
fastställts ska ett markanvisningsavtal tecknas. Nedan följer allmänna villkor 
som gäller för en markanvisning i tidiga skeden. 

 En markanvisning är tidsbegränsad. Kommunen har rätt att återta en 
markanvisning under den angivna perioden om det är uppenbart att 
aktören inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på 
det sätt som avsågs vid markanvisningen, eller om kommunen och 
aktören inte kan komma överens om villkoren för en marköverlåtelse.

 Samtliga utredningar och projekteringsunderlag genomförda av aktören 
bekostas av aktören.

 Vid återtagen markanvisning äger aktören inte rätt till kompensation för 
nedlagt arbete eller bekostade utredningar mm. 

 Aktören ska medverka aktivt under detaljplaneprocessen. För de fall 
aktören ska ta fram handlingar till detaljplan ska samtliga utredningar och 
underlag bekostas av aktören. 

 Markanvisning får inte överlåtas till annan part.

 Hänsyn kan tas till aktörens ekonomiska stabilitet vid bedömning om 
aktören kan bli aktuell för markanvisning. Samt vid bedömda fall uppvisa 
genomförda referensprojekt.

 Om tidigare markanvisning inte fullföljts med marköverlåtelseavtal till 
aktören och detta inte berodde på kommunen kan detta vägas in i 
kommunens bedömningar om aktören kan bli aktuell för ny 
markanvisning.
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 Vid tecknande av markanvisningsavtal ska en avgift betalas av aktören 
till kommunen. Avgiften för markanvisningen ska motsvaras av en årlig 
ersättning om 0,5 % av marknadsvärdet för den förändrade 
markanvändningen. Om markanvisningen inte leder till överlåtelse eller 
upplåtelse av fastigheten har kommunen rätt att behålla avgiften. För de 
fall markanvisningen fullföljs med marköverlåtelseavtal ska avgiften 
avräknas köpeskillingen.

Markanvisning i sena skeden
Markanvisningar kan genomföras i sena skeden då detaljplan för ett 
markområde vunnit laga kraft och allmän platsmark är utbyggt i området.
I dessa fall ska detaljplanens bestämmelser vara generella och inte allt för 
styrande. För markanvisningar som genomförs i sena skeden tecknas 
vanligtvis marköverlåtelseavtal direkt och föregås inte av 
markanvisningsavtal.

Tillvägagångssätt 

En markanvisning gällande bostäder genomförs genom konkurrensförfarande 
som direktanvisning. Vad som följer av punkterna 3-5 gäller både för 
markanvisningar i tidiga och sena skeden.
Antalet personer som närmar sig 75+ i Sverige och Härryda kommun ökar. 
Därav vill kommunen tillse att behovet av trygghetsbostäder i kommunen 
säkerställs. 
Inriktningen är att markanvisning i huvudsak sker i konkurrens, det vill säga 
att flera aktörer ska ha möjligheten att lämna intresseanmälan och delta i en 
urvalsprocess.

Konkurrensförfarande
För de fall konkurrensförfarande tillämpas anpassas urvalsförfarandet till 
bedömt marknadsläge för tiden och platsen. Vid hög efterfrågan används en 
mer omfattande process och vid låg efterfrågan eftersträvas en enklare 
process. Vid en mer omfattande markanvisningsprocess genomförs 
förfarandet på följande sätt: 

 Information om villkoren för markanvisningen sammanfattas i ett 
prospekt/PM tillsammans med tidplan, uppgifter, förutsättningar och 
utvärderingsmall för det aktuella området. Detta skickas ut till 
kommunens kontaktlista för intresserade aktörer samt publiceras på 
kommunens hemsida samt annonseras i relevanta medier, tidningar.

 Anbud enligt prospekt/PM lämnas in av aktörer.

 Kommunen gör efter utvärdering val av aktör/er
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 Bekräftelse av markanvisningen sker genom tecknande av ett 
marköverlåtelsesavtal med utvald aktör/er

Varje bostadsprojekt har sina egna förutsättningar och ska ses individuellt. 
Kommunen förbehåller sig därför rätten att lägga fast specifika 
bedömningsgrunder för markanvisning i varje enskilt område. Kriterierna är 
bland annat ett hjälpmedel för att kommunen ska uppnå den inriktning på 
byggnation som önskas. Exempel på kriterier som kan komma att användas 
är följande: 

 Behovet av trygghetsbostäder i kommunen ska beaktas.

 Byggnation av miljösmarta lösningar. Detta som ett led i kommunens 
arbete med Agenda 2030.

 Kriterier för mångfald kan komma att ställas. Detta bidrar till en variation 
när det gäller upplåtelseformer, hustyper och lägenhetsstorlekar. 

 Markanvisningen kan användas för att locka aktörer som är villiga att 
bygga bostäder av god kvalitet till låga boendekostnader.

 Idéer kring utformning och arkitektonisk kvalitet kan bli aktuellt för 
aktören att redovisa och presentera i anbud/förslag till 
markanvisningstävling. I prospekt/PM kan exempelvis ett antal 
gestaltningsmässiga parametrar anges.

 Kommunens tidplan för byggnation redovisas i anbud/förslag.

 Kommunen eftersträvar en långsiktigt hållbar utveckling varför olika 
typer av hållbarhetskriterier kan tillämpas i samband med 
markanvisningstävlingar. Kriterierna kan t.ex. omfatta lösningar som 
underlättar och uppmanar till en hållbar livsstil (cykling, återvinning 
m.m.) och livscykelperspektiv. 

 För de fall kommunens sociala sektor har behov av att hyra lägenheter 
förbinder sig aktören att hyra ut del av bostäderna inom markområdet till 
kommunen.

Direktanvisning
Som alternativ till markanvisning genom konkurrensförfarande kan 
markanvisning ske genom direkttilldelning. Direkttilldelning kan ske i 
följande fall: 

 Byggnation av ägarlägenheter.

 Säkerställande av behov gällande trygghetsbostäder.

 Byggnation av exploateringar med miljösmarta lösningar, som ett led i 
kommunens arbete med Agenda 2030.

 Unikt förslag där aktören redovisar en idé eller läge som inte tidigare har 
prövats eller övervägts.
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 Vid markbyte med kommunen.

 Mindre kompletteringar eller utbyggnad av befintligt bostadsbestånd där 
aktören är etablerad på platsen.

 Direkttilldelning beslutas av kommunfullmäktige eller kommunal nämnd.

Prissättning av mark

Kommunen säljer mark till marknadsmässiga priser. Markpriset uttrycks 
beroende på fastighetstyp i kr/kvm BTA (bruttoarea) eller i kr/kvm tomtareal. 
Kommunen anlitar extern värderare för värdebedömning av pris för de 
enskilda marköverlåtelserna.
För de fall markanvisningsavtal tecknas kan marknadsvärde komma att 
justeras fram till undertecknande av marköverlåtelseavtal. 

Intresseanmälan 

För att kunna bevaka kommande markanvisningar samt få direkt information 
om pågående arbete med kommunens bostadbyggnation kan bostadsaktörer 
anmäla intresse till kommunens kontaktlista för aktörer intresserade av 
Härryda kommun till följande e-postadress: markochbostad@harryda.se

Page 130 of 390

mailto:markochbostad@harryda.se


Riktlinjer för exploateringsavtal

9

2019KS191
   

Page 131 of 390



Sektorn för samhällsbyggnad 
Kristina Englund

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-25 2019KS191 251

Riktlinjer för exploateringsavtal 

Sammanfattning
Riktlinjer för exploateringsavtal ska finnas i en kommun och regleras i 6 kap. § 39-42 
plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Exploateringsavtal definieras i lagen som ett avtal 
om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en 
fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en 
kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur. 

Förvaltningen har upprättat förslag till nya riktlinjer för exploateringsavtal. Syftet med 
riktlinjer är att beskriva Härryda kommuns utgångspunkter och mål för exploateringsavtal 
samt för att fastighetsägare ska få kännedom om vilka krav och förväntningar som ställs i 
samband med detaljplaneprocessen och genomförandet av detaljplaner. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige upphäver gällande riktlinjer för exploateringsavtal fastställd den 18 
maj 2015 § 82. 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för exploateringsavtal i enligt med föreliggande 
förslag. 

Ärendet
Riktlinjer för exploateringsavtal ska finnas i en kommun och regleras i 6 kap. § 39-42 
plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Exploateringsavtal definieras i lagen som ett avtal 
om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en 
fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en 
kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur. 

Enligt lagen ska riktlinjerna ange grundläggande principer för 
 fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner, 
 medfinansieringsersättning, om kommunen avser att avtala om sådan ersättning, och 
 andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå 

exploateringsavtal
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Förvaltningen har upprättat förslag till nya riktlinjer för exploateringsavtal. Syftet med 
riktlinjer är att beskriva Härryda kommuns utgångspunkter och mål för exploateringsavtal 
samt för att fastighetsägare ska få kännedom om vilka krav och förväntningar som ställs i 
samband med detaljplaneprocessen och genomförandet av detaljplaner. 

Största skillnaden mellan 2015 års riktlinjer och förslaget till nya riktlinjer för 
exploateringsavtal är skrivningen om kommunens inriktning om strategisk planering för 
bostadsbyggnation, där det i förslaget till nya riktlinjer utelämnas. I förslaget till riktlinjer 
ställer kommunen också högre krav på exploatörers medfinansiering av anläggningar 
utanför detaljplaneområdet samt finansiering av upprättande av detaljplan genom 
planavtal. Kommunen öppnar även upp för att exploatörer själva ska upprätta 
detaljplanehandlingar och bygga ut allmänna anläggningar inom ramen för gällande 
lagstiftning. 

Ett exploateringsavtal reglerar till exempel vilka åtaganden en exploatör behöver vidta 
eller hur anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser, anläggningar för 
vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder ska finansieras. Åtgärderna ska vara 
nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras och ska stå i rimligt förhållande till 
exploatörens nytta av planen.

Riktlinjerna är endast vägledande och är inte bindande för kommunen eller för de 
exploatörer som kommunen avser att ingå avtal med. Kommunen kan därmed i enskilda 
fall frångå riktlinjerna.

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund 

Mark- och bostadschef

Bilagor

Förslag till Riktlinjer för exploateringsavtal
Riktlinjer exploateringsavtal, protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2015-05-02, § 82
Riktlinjer exploateringsavtal 2015
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Ersätter tidigare antagna riktlinjer om exploateringsavtal 2015-05-18, § 82
Diarienummer: 
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Bakgrund och syfte
Exploateringsavtal har sedan den 1 januari 2015, definierats i PBL (plan- och 
bygglagen 2010:900) som
”avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning 
mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark 
som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten om 
utbyggnad av statlig transportinfrastruktur”

Att riktlinjer för exploateringsavtal ska finnas i en kommun regleras i plan- 
och bygglagen 6 kap, 39-42 §.
Syftet med riktlinjerna är att beskriva Härryda kommuns utgångspunkter och 
mål för exploateringsavtal för att fastighetsägare ska få kännedom om vilka 
krav och förväntningar som ställs i samband med detaljplaneprocessen och i 
samband med genomförandet av detaljplaner. 
Riktlinjerna är vägledande och förarbetena till bestämmelser om riktlinjer 
medger att den kommunala nämnd eller kommunfullmäktige som ingår 
exploateringsavtal får i det enskilda fallet frångå riktlinjerna då det krävs för 
att på ett ändamålsenligt sätt kunna genomföra en detaljplan. 
Riktlinjerna gäller oavsett om det är kommunen eller fastighetsägaren som 
arbetar fram detaljplanehandlingar. 
I samband med antagande av dessa riktlinjer upphör tidigare antagna 
riktlinjer från 2015-05-18 att gälla. 

Exploateringsavtal
Härryda kommun avser att ingå exploateringsavtal vid varje projekt och i 
varje geografiskt område när det krävs för att säkerställa genomförandet av 
en detaljplan och därtill erforderliga åtgärder. 
I exploateringsavtal ska kommunens och fastighetsägarens mål med 
genomförande av detaljplanen tydligt framgå. Exploateringsavtal ska 
innehålla syfte, bakgrund, översiktlig beskrivning av detaljplanens innehåll 
samt parternas åtagande och skyldigheter. I Härryda kommun omfattas 
exploateringsavtalen vanligtvis av:

Kostnader för framtagande av detaljplan
Samtliga kostnader för detaljplaneläggning och tillhörande utredningar ska 
finansieras av de fastighetsägare som har nytta av detaljplanen. Kostnader för 
framtagande av detaljplan finansieras antingen via plankostnadsavtal eller för 
tiden gällande plantaxa i samband med bygglov. 

Kostnader för utbyggnad av allmän platsmark
Utbyggnaden av allmänplatsmark bekostas av fastighetsägaren utefter den 
nytta som uppstår genom detaljplaneläggningen. I exploateringsavtalet ska 
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utformning och standard på gator, vägar och annan allmän platsmark 
beskrivas översiktligt. 
De kostnader som uppstår utanför planområdet fördelas av de fastighetsägare 
som har nytta av anläggningen.

Kostnaden för vatten och avlopp 
Inom detaljplanen fakturerar kommunen fastighetsägaren enligt för tiden 
gällande VA-taxa.
De kostnader som uppstår utanför planområdet fördelas av de fastighetsägare 
som har nytta av anläggningen.

Medfinansieringsersättning
För de fall kommunen medfinansierar utbyggnad av väg eller järnväg som 
staten eller landstinget ansvarar för, får kommunen förhandla med 
fastighetsägare om att de ska erlägga medfinansieringsersättning. 

Ekonomisk säkerhet för kommunens kostnader
Fastighetsägaren ska ställa säkerhet (pantbrev i fastigheten, bankgaranti eller 
motsvarande) till kommunen för fullgörande av finansiering av utbyggnad av 
allmän plats i samband med undertecknade av exploateringsavtal. 

Anläggningar och åtgärder inom kvartersmark
Inom kvartersmark utför och bekostar fastighetsägaren samtliga anläggningar 
enligt detaljplanens anvisningar. När så erfordras upprättar kommunen 
gestaltningsprinciper som ska följas vid genomförandet. Även andra mål- och 
policydokument kan utgöra underlag och villkor för genomförandet.
Fastighetsägaren ansvarar normalt även för samtliga åtgärder för 
bullerdämpning, säkerhet/risk, sanering, arkeologi och liknande som kan 
krävas för detaljplanens genomförande.

Trygghetsbostäder
Behovet av trygghetsbostäder i kommunen ska beaktas och kommunen kan 
komma att ställa krav på att byggnation av trygghetsbostäder säkerställs.

Upplåtelseformer
Andelen bostäder upplåtna med hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt ska 
framgå i exploateringsavtalet. Fördelningen mellan upplåtelseformerna 
bestäms efter förutsättningarna i området. Syftet med reglering av 
upplåtelseformerna är att uppnå kommunens verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning om blandade upplåtelseformer. 
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Uthyrning av bostäder för kommunala behov
För de fall kommunens sociala sektor har behov av att hyra lägenheter 
förbinder sig fastighetsägaren efter överenskommelse att hyra ut delar av 
bostäderna inom exploateringsområdet till kommunen. 

Förmedling av bostäder genom kommunens tomt- och bostadskö
Fastighetsägaren förbinder sig att förmedla de nyproducerade bostäderna 
genom kommunens tomt- och bostadskö. 

Överlåtelse av avtal
Exploateringsavtalet får inte utan kommunens skriftliga medgivande 
överlåtas till annan part. 

Områdesspecifika förutsättningar
Till ovan generella avtalspunkter tillkommer eventuella områdesspecifika 
förutsättningar. Dessa blir kända under detaljplanearbetet för området.

Tillvägagångssätt
Framtagande av exploateringsavtal sker genom kommunens mark- och 
bostadsverksamhet. Arbetet sker parallellt med framtagande av detaljplan och 
initieras när detaljplanearbetet startar. Exploateringsavtalet antas av 
kommunfullmäktige eller kommunal nämnd tillsammans med detaljplanen 
för området.
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2015-04-01 Dnr 2014KS579 012
Sektorn för samhällsbyggnad
Kristina Englund

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I HÄRRYDA KOMMUN

Enligt 1 kap 4§ plan och bygglagen (PBL) definieras exploateringsavtal som ett avtal 
som rör genomförande av en detaljplan avseende mark som inte ägs av kommunen.

Härryda kommuns strategiska planering för bostadsbyggnation

Härryda kommun har ett politiskt inriktningsmål om att bygga bostäder för att möta en 
befolkningsökning om ca 1,5 % per år. I Härryda kommun motsvarar detta ca 200 
bostäder per år (2015). Genom en väl fungerande strategisk bostadsplanering har 
kommunen lyckats uppnå en befolkningsökning motsvarande i snitt 1,4 % de senaste 30 
åren. Några av framgångsfaktorerna i en omfattande samhällsbyggnadsprocess är 
politisk majoritet i strategiska samhällsbyggnadsfrågor, kommunens långsiktiga 
strategiska markförvärv, detaljplaneläggning på kommunägd mark, 
markanvisningstävlingar i olika former på detaljplanerad byggklar mark tillsammans 
med krav på exploatören på snar byggstart. Detaljplaner och tävlingar utformas så att 
exploateringsgraden begränsas men att kreativitet och nytänkande från marknaden 
uppmuntras. Härryda kommun vill gärna ligga i framkant vad gäller teknik, arkitektur 
och sociala perspektiv i bostadsbyggnationen med hjälp av privata aktörer. 

Vilka bostadsprojekt som är planerade inom de närmaste fem åren finns angivna i 
kommunens årligen reviderade bostadsförsörjningsprogram, tillgänglig på kommunens 
hemsida. Bostadsförsörjningsprogrammet har sin utgångspunkt i utbyggnadsområden 
för bostäder redovisade i kommunens översiktsplan 2012.

Härryda kommun bygger ut gator, vatten och avlopp i egen regi. Härryda kommun 
arbetar med sk förskjutna genomförandetider i detaljplanen, dvs bygglov ges först då 
gator, vatten och avlopp är utbyggt inom området. Samtliga kostnader som uppstår 
inom ett detaljplaneområde bekostas av den part som har nytta av anläggningen eller 
åtgärden. Härryda kommun arbetar med gatukostnadsutredningar och ersättningar för 
iordningställande av allmänplatsmark i enlighet med PBL 6 kapitlet § 24-38, VA-taxa, 
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) samt plan- och bygglovtaxa. Kostnader för 
övrig infrastruktur som till exempel el, bredband eller eventuell fjärrvärme erläggs till 
respektive huvudman. Kostnader för iordningställande av gator och annan 
allmänplatsmark fördelas efter nyttan i enlighet med gällande lagstiftning förarbeten 
och rättsfall. 

I de fall det finns privata markägare inom detaljplaneområdet som omfattas av mer än 
ca 3-5 byggrätter upprättas vanligen exploateringsavtal. Exploateringsavtalen krävs 
inom respektive detaljplaneområde för att säkerställa detaljplanens genomförande.
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Exploateringsavtal

Varje exploateringsavtals innehåll anpassas till områdets unika förutsättningar samt 
projektets storlek. Ett exploateringsavtal upprättat med Härryda kommun innehåller 
dock alltid:

 Kostnader för detaljplaneläggning (planavgift) faktureras vanligtvis i samband 
med fakturering av bygglovsavgift i enlighet med av kommunfullmäktige 
fastställd taxa.

 Exploatörens skyldighet att avstå allmänplatsmark till kommunen.

 Skyldighet att erlägga gatukostnader i enlighet med upprättad gatukostnads-
utredning och andelstal.

 Till kommunen erlägga säkerhet för gatukostnader eller andra åtaganden i      
exploateringsavtalet som är beroende av att detaljplanen kan genomföras.

 Skyldighet att ansluta till och betala förbindelsepunkt för kommunalt vatten och 
spillvatten i enlighet med, för tidpunkten för upprättande av förbindelsepunkt, 
gällande taxa.

 Lokalt omhändertagande av dagvatten på kvartersmark, se kommunens policy 
om lokalt omhändertagande av dagvatten.

 Eventuella andra krav på teknisk egenskapskrav som är nödvändiga för byggna-
tionen, till exempel bullerskydd.

 Eventuella gestaltningsfrågor.

 Avtalets giltighet villkorat med att det godkänns av kommunfullmäktige samt att 
detaljplanen vinner laga kraft.

I större projekt (mer än ca 10 bostäder) tillkommer:

 Iordningställande av sophantering.

 Utbyggnad av parkeringsplatser.

 Upplåtelseform (hyresrätt/bostadsrätt/äganderätt).

 Upplåtelse av lägenheter i hyresrätt för flyktingar (kommunen som hyresgäst).

 Eventuell upplåtelse av servicelägenheter (kommunen som hyresgäst).

 Ersättning för övergripande infrastruktur som krävs för detaljplanen.

 Förmedling av bostäder genom kommunens tomt/småhus- samt bostadskö.

 Tidplan för byggnation i enlighet med gällande bostadsförsörjningsprogrammet.
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 Avtalet får inte överlåtas till annan part utan skriftligt medgivande från chefen 
för sektorn för samhällsbyggnad.

Administration

Framtagande av exploateringsavtal sker genom kommunens mark- och 
bostadsverksamhet vilken är ansvarig för genomförandet av detaljplanerna. Arbetet sker 
parallellt med framtagande av detaljplan och initieras när detaljplanearbetet startar. 
Exploateringsavtalet antas av kommunfullmäktige tillsammans med detaljplanen för 
området.

Härryda kommun har rätt att frångå riktlinjerna för exploateringsavtal i det enskilda 
fallet om det föreligger skäl till det för att kunna genomföra en detaljplan på ett 
ändamålsenligt sätt.
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HÄRRYDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2015-05-18 lO

Kf§ 82

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSA VTAL

Dm 20l4KS579 012

Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat am ändringar i plan- och bygglagen
sam bland annat innefattar riktlinjer am exploateringsavtal. De nya reglema
trädde i kraft den 1 januari 2015 och gäller bland annat krav pâ att kommunen
ska upprätta riktlinjer för exploateringsavtal som rör genomförande av detalj
planer, am kommunen avser att upprätta exploateringsavtal.

Riktlinjema ska upprättas omsorgsfullt och pâ ett övergripande sätt. Syftet
är att öka transparensen för framtida exploatörer inför tecknande av exploate
ringsavtal. Exploateringsavtal tecknas med markägare i de fall kommunen
själv inte äger större markomrâden sam ska exploateras.

Eftersom varje detaljplan och exploateringsavtal behandlar en specifik plats
med sina unika förutsättningar ach riktlinjema ska vara övergripande har
kommunen rätt att franga riktlinjema i enskilda fall när det krävs för att ge
nomföra en detaljplan pâ ett ändamálsenligt sätt.

Sektom fôr samhällsbyggnad har upprättat förslag till riktlinjer för exploate
ringsavtal. Riktlinjema är upprättade utefter gällande lagstiftning, kommunala
inriktnings- och verksamhetsmâl samt tidigare upprättade exploateringsavtal.

Fran sektom för sarnhällsbyggnad föreligger skrivelse av den 19 mars 2015.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet i § 141/2015.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för exploateringsavtal enligt före
liggande förslag.

Signatur justerande
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Sektorn för samhällsbyggnad 
Kristina Englund

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-25 2019KS193 260

Upphävande av markförvärvsprogram 2014

Sammanfattning
Kommunstyrelsen antog den 7 januari 2014 § 11 markförvärvsprogram 2014 som 
grundade sig på översiktsplan 2012 och de markpolitiska inriktningsmålen. 
Markförvärvsprogrammet ligger till grund för förvaltningens markförhandlingar samt 
planeringen av markförvärv för olika ändamål och för olika delar av kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2017 § 193 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att förbereda för en uppstart kring arbete med ny översiktsplan för kommunen.  
Under hösten 2018 påbörjade förvaltningen arbetet med att upprätta ny översiktsplan. 
Genom förvaltningens uppdrag att upprätta ny översiktsplan kan 
markförvärvsprogrammet 2014 anses inaktuellt och bör upphävas.

Upphävandet av markförvärvsprogrammet innebär att förvaltningen inte har några 
politiska uppdrag om strategiska markförvärv. Varje eventuellt markförvärv behandlas 
där efter var för sig utifrån en avstämning med politiken. För kommunens markägare kan 
det vara svårare att förutse var kommunen i framtiden eventuellt vill köpa mark. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att upphäva markförvärvsprogram 2014. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen upphäver markförvärvsprogram 2014 antagen den 7 januari 2014 § 11.

Håkan Jacobsson 
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund

Mark- och bostadschef

Bilagor:
Markförvärvsprogram 2014
Markförvärvsprogram, protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2014-01-07 § 11
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2 Uppdrag 
 
Sektorn för samhällsbyggnad har genom politiska verksamhetsmål för mark i uppdrag att 
genomföra markförvärv i enlighet med i gällande översiktsplan redovisade 
utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter på lång och kort sikt. 
 
Till grund för markförvärvsprogrammet ligger bland annat den av kommunfullmäktige 
antagna målsättningen för kommunens markpolitik §45/2013 samt Översiktsplan 2012. 
 
 

3 Underlag 
 
Till grund för markförvärvsprogrammet skall ligga av kommunen eller annan myndighet 
upprättade planer, program eller utredningar som till exempel Översiktsplan 2012, fördjupade 
översiktsplaner för tätorterna, delutredningar för begränsade exploateringsområden, 
markpolitiska mål och riktlinjer, bostadsförsörjningsprogram och liknande dokument. 
 
Markförvärvsprogrammet skall ligga till grund för förvaltningens markförhandlingar samt visa 
planeringen av markförvärv för olika ändamål och för olika delar av kommunen. 
 
 

4 Bakgrund 
 
Kommunens möjlighet att styra bostadsutvecklingen är begränsad. En successivt minskad 
statlig reglering innebär ett ökat behov av kommunal styrning. Detta för att möta marknadens 
svängningar och därmed möjliggöra en jämn utbyggnadstakt för framförallt bostäder. 
 
Kommunen har ett ansvar för att möta behovet av planlagd mark. För att kunna tillgodose 
marknaden med attraktiva bostäder underlättas samhällsplaneringen och plangenomförandet 
om kommunen själv är ägare till marken som skall exploateras. Marknaden eftersöker idag en 
attraktiv boendemiljö där möjligheten till ett aktivt friluftsliv är en viktig faktor förutom 
kommunal service, utbyggd infrastruktur samt kollektivtrafik. Genom att aktivt köpa och sälja 
mark bidrar kommunen starkt till att effektivt skapa förutsättningar för behovet av attraktiv 
planlagd mark för både bostäder, näringsliv samt allmänt ändamål. 
 
Det är också lättare att uppnå såväl sociala som miljömål om kommunen har inflytande över 
den byggbara marken. Kommunen har inte möjlighet att styra upplåtelseformen för bostäder 
genom detaljplanens bestämmelser. Genom att vara markägare kan kommunen tillse att en 
lämplig blandning av olika upplåtelseformer i bostadsområdena uppstår. 
 
Av dessa anledningar är det av stor vikt att kommunen förvärvar attraktiv mark. 
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5 Allmänt om markförvärv 
 
Förvärv för att tillgodose behovet av mark för bostäder, näringsliv och allmänna ändamål skall 
ske aktivt och helst med en framförhållning om 5-10 år innan produktionsstart. Förvärven 
skall ske i enlighet med redovisade utbyggnadsområden i Översiktsplan 2012. 
 
Mark skall köpas in och säljas bland annat i syfte att tillgodose näringslivets behov av 
planlagd mark. Kommunen skall ha en kontinuerlig bevakning av utvecklingen av 
markbehovet för verksamhets- och industriändamål. 
 
Förvärv skall aktivt genomföras för att värna om friluftslivet i kommunen och då främst i 
tätortsnära områden. 
 
Markförvärv kan åstadkommas på olika sätt. På vilket sätt markförvärvet genomförs beror på 
var i exploateringsprocessen man befinner sig samt fastighetsägarens eller andra inblandade 
intressenters ställningstagande till förvärvet. 
 
Kommunen kan även förvärva mark med hjälp av lagstiftning. PBL (plan- och bygglagen) ger 
möjlighet för kommunen att förvärva mark vilken redovisas som allmänplatsmark i 
detaljplaner. Kommunen är också enligt PBL skyldig att lösa in mark som enligt detaljplan är 
angiven som allmänplatsmark, om fastighetsägaren begär det. 
 
5.1 Frivilliga förvärv 
 
Marken skall i första hand förvärvas genom en frivillig uppgörelse. 
 
5.2 Expropriation 
 
Genom expropriation ges kommunen möjlighet till tvångsvis förvärv av mark för ett 
allmännyttigt ändamål. Tillträde till marken kan erhållas trots att ersättningsfrågorna ej är 
lösta. 
 
Om marken inte kunnat förvärvas 3-5 år före planerad produktionsstart får expropriation 
tillgripas. Beslut om ansökan om expropriation skall fattas av kommunfullmäktige. Ansökan 
behandlas av regeringen. 
 
Huvudregeln vid en expropriation är att ersättning utgår för marknadsvärdet plus en generell 
ersättning på 25 % av marknadsvärdet. Marknadsvärdet utgörs av det sannolika priset vid en  
försäljning på en fri och öppen marknad. I vissa fall finns särskilda regler som begränsar 
ersättningen och därmed dämpar prisutvecklingen. Det kan till exempel vara att 
fastighetsägaren ej ersätts för värden som är en effekt av samhällets egna åtgärder. 
 
5.3 Prispolitik  
 
Det ligger i kommunens intresse att markpriserna ligger på rimlig nivå. Med rimlig nivå 
menas att samhället slipper betala för effekter som är en direkt följd av samhällets egna 
åtgärder. Kommunen har ingen avsikt att vid markinköp betala en prisuppgång som 
åstadkommits av byggnation av infrastruktur och samhällsplanering där kommunen själv varit 
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genomförare. Kommunens prispolitik skall därmed syfta till att ha en återhållande effekt på 
prisutvecklingen på mark. 
 
De viktigaste medlen för att dämpa prisutvecklingen är kommunens planmonopol, 
markinnehav, olika planer och ersättningsregler. 
 
Kommunens planer kan verka både prisdämpande och prishöjande genom att de redovisar 
markens framtida användning. 
 
5.4 Förvaltning och avyttring 
 
Kommunens markinnehav skall hanteras med långsiktighet och flexibilitet för att få ett bra 
markutnyttjande över tiden. 
 
Marken skall förvaltas av sakkunnig förvaltare. Hänsyn skall tas till en vidgad ekologisk 
grundsyn. 
 
Det är viktigt att den förvaltade marken kan ges en varierad användning under olika 
tidsperioder. Kommunen måste kunna påverka och styra markutnyttjandets förändringar över 
tiden. 
 
Tidigare markägare skall kunna disponera den tidigare ägda marken i avvaktan på den 
kommande exploateringen. Det skall även finnas möjlighet till ett kvarboende tills marken 
ianspråktagits. 
 
Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges 
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 
 
Kommunen skall ekonomisera hela kedjan från förvärv till förvaltning och avyttring. För att 
kunna göra de förvärv som krävs för utbyggnaden och utvecklingen av samhället krävs en 
långsiktig ekonomisk planering för markreserven. Behovet av resurser är dels beroende av 
olika hänsynstagande till enskildas intressen och dels hur man väljer att tillämpa de lagar och 
politiska riktlinjer som finns. 
 
Mark för industri- och bostadsändamål upplåtes i samband med exploateringen till 
marknadsmässiga priser. 
 
Mark för allmänt ändamål eller som har annan allmännelig nytta bibehålls i kommunens ägo. 
 
Mark reserveras inom kommunen för att kunna användas i framtida markbyte. 
 
Övrig mark som ej är av intresse för kommunen avyttras. 
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6 Områdesvis redovisning 
 
Markförvärvsprogrammet redovisas med följande kartor samt förteckning: 
 
Tätortskarta i varierande skala. 
Områdeskarta i varierande skala. 
Förteckning över redovisade fastigheter i tabellform 
 
6.1 Tätortskarta 
 
Tätortskartorna visar en översikt över planerade utbyggnadsområden/utredningsområden i de 
olika tätorterna. De redovisar för varje tätort dels kommunägd mark, dels mark som 
kommunen bör förvärva samt privatägd mark som inte skall förvärvas inom 
utbyggnadsområdena. 
 
6.2 Områdeskarta 
 
Områdeskartorna är uppdelade i bostads- och verksamhetsutbyggnadsområden. Kartorna är 
utdrag ur tätortskartorna i olika skalor för olika delar av varje tätort. Redan bebyggda 
småhusfastigheter inom områdena har undantagits. För fastigheter med större areal, till 
exempel jordbruksfastigheter, har bostadsbyggnad med tillhörande tomtplats angetts som av 
intresse att förvärva. Vid framtida detaljplaneläggning av sådana fastigheter kommer dock i 
möjligaste mån detaljplanen att utformas så att bostadshusen kan finnas kvar och inpassas i 
detaljplanen. 
 
6.3 Fastighetsförteckning 
 
Till programmet finns en bilaga med förteckning över berörda fastigheter berörda markens 
ungefärliga areal samt aktuell markanvändning. Här redovisas även om marken bör förvärvas 
på lång eller kort sikt. 
 
I förteckningen över berörda fastigheter redovisas två förvärvskategorier: 
 
Förvärv på kort sikt, avser mark upptaget för bostadsändamål i 
bostadsförsörjningsprogrammet, alternativt upptaget som industrimark eller 
utbyggnadsområde på kort sikt i Översiktsplan 2012. 
 
Förvärv på lång sikt, anges som utbyggnadsområde på lång sikt i Översiktsplan 2012 för 
bostadsändamål, industriverksamhet med mera. 
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7 Definitioner 
 
Allmänt ändamål:  Kommunal angelägenhet som omsorg och service, skola, daghem, 

särskilt boende, vattenverk och så vidare. 
 
Expropriation:  Särskild rätt till fastighet samt annat ianspråktagande av 

äganderätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt till fastighet mot 
fastighetsägarens vilja. 

 
Impediment Mark med låg tillväxtgrad. 
 
Tätorter: Statistiska centralbyrån definierar tätort som ett område med minst 

200 personer där inget hus ligger längre bort än 200 meter från 
närmaste hus i tätortsområdet. I kommunen finns enligt SCB´s 
definition de tolv tätorterna Mölnlycke, Benareby, Tahult, 
Landvetter, Björröd, Härryda (inklusive Skårtorp), Rya, 
Snugga/Eskilsby, Stora Bugärde, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö. 
 
Glesbygdsverket definierar tätort som en ort med mer än 3 000 
invånare samt kringliggande område med 5 minuters 
pendlingsavstånd. Enligt de definitioner kan endast Mölnlycke och 
Landvetter räknas som tätorter. 
 
I detta dokument har vi räknat Mölnlycke, Landvetter, Härryda, 
Rävlanda, Hindås och Hällingsjö som tätorter. 
 

Tätortsnära områden: Friluftsområden som gränsar till kommunens tätorter. 
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0 1 000

meter

Skala: 1:25 010

Markförvärvsytor

Mark som bör förvärvas

Kommunalägd mark

Mark som inte bör förvärvas

Gräns för utbyggnasområde
Mölnlycke översikt
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0 600,0

meter

Skala: 1:15 000

Markförvärvsytor

Mark som bör förvärvas

Kommunalägd mark

Mark som inte bör förvärvas

Gräns för utbyggnasområde

Mölnlycke, Norr
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0 120,0

meter

Skala: 1:3 001

Markförvärvsytor

Mark som bör förvärvas

Kommunalägd mark

Mark som inte bör förvärvas

Gräns för utbyggnasområde
Mölnlycke, Bråta
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0 320,0

meter

Skala: 1:8 002

Markförvärvsytor

Mark som bör förvärvas

Kommunalägd mark

Mark som inte bör förvärvas

Gräns för utbyggnasområde

Landvetter Bårhult
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0 80,00

meter

Skala: 1:2 001

Markförvärvsytor

Mark som bör förvärvas

Kommunalägd mark

Mark som inte bör förvärvas

Gräns för utbyggnasområdeLandvetter Ramberget
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0 300,0

Skala: 1:7 502

meter

Landvetter-Backa sid1
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0 300,0

Skala: 1:7 502

meter

Markförvärvsytor

Mark som bör förvärvas

Kommunalägd mark

Mark som inte bör förvärvas

Gräns för utbyggnasområde
Landvetters Backa sid2
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800,1

Skala: 1:20 000

meter

0

Markförvärvsytor

Mark som bör förvärvas

Kommunalägd mark

Mark som inte bör förvärvas

Gräns för utbyggnasområde

Landvetter södra
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0 280,0

Skala: 1:7 002

meter

Markförvärvsytor

Mark som bör förvärvas

Kommunalägd mark

Mark som inte bör förvärvas

Gräns för utbyggnasområde
Härryda, Dansered västra
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0 400,0

meter

Skala: 1:10 000

Markförvärvsytor

Mark som bör förvärvas

Kommunalägd mark

Mark som inte bör förvärvas

Gräns för utbyggnasområdeHärryda, Dansered östra
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0 800,0

meter

Skala: 1:20 010

Gräns för utbyggnasområde

Markförvärvsytor

Mark som bör förvärvas

Kommunalägd mark

Mark som inte bör förvärvas

Hindås översikt
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0 200,0

meter

Skala: 1:5 001

Gräns för utbyggnasområde

Markförvärvsytor

Mark som bör förvärvas

Kommunalägd mark

Mark som inte bör förvärvas

Hindås
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0 800,0

meter

Skala: 1:20 010

Markförvärvsytor

Mark som bör förvärvas

Kommunalägd mark

Mark som inte bör förvärvas

Gräns för utbyggnasområdeRävlanda översikt
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0 200,0

meter

Skala: 1:5 001

Markförvärvsytor

Mark som bör förvärvas

Kommunalägd mark

Mark som inte bör förvärvas

Gräns för utbyggnasområde

Rävlanda norra
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0 160,0

meter

Skala: 1:4 001

Markförvärvsytor

Mark som bör förvärvas

Kommunalägd mark

Mark som inte bör förvärvas

Gräns för utbyggnasområdeRävlanda östra
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0 400,0

meter

Skala: 1:10 000

Markförvärvsytor

Mark som bör förvärvas

Kommunalägd mark

Mark som inte bör förvärvas

Gräns för utbyggnasområde
Hällingsjö
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HÄRR YDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2014-01-07 13

Ks § 11

MARKFÖRV ÄRVSPROGRAM 2014

Dm 2013KS707 OIl

)

Sektorn för sarnhällsbyggnad har tagit tram förslag till markförvärvsprogram
2014. Markförvärvsprogrammet grundar sig pâ översiktsplan 2012 och de
markpolitiska inriktningsmâlen. Programmet ligger till grund för de aktiva
markförvärv som är en förutsättning för genornförande av kommunens
lângtidsplanering med bland annat bostadsförsörjningsprogram och
lokalresursplan. Programmet redovisar kommunens tillvägagângssätt vid
markförvärv och vilka fastigheter som bör förvärvas uti fran redovisade
utbyggnadsornrâden för bostäder eller verksarnheter pâ kort och lang sikt i
översiktsplan 2012. Förslag till program tas fram efter det att ny
översiktsplan antagits av kommunfullmäktige. Förslaget ersätter nuvarande
markförvärvsprogram.

Fran sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse av den 16 oktober
2013.

Kommunstyrelsen beslutade i § 357/2013 bordlägga ärendet.

Yrkanden
Annette Eiserman- Wikström (M) yrkar med instämmande av Mats Werner
(S) och Göran Hildén (FP) att kommunstyrelsen godkänner förslag till mark
förvärvsprogram enligt föreliggande förslag att gälla fran och med 1januari
2014.

) Birgitta Olsson (MP) yrkar avslag pâ Annette Eiserman Wikströms yrkande.

I..)

Proposition
Efter ställd proposition pâ Annette Eiserman- Wikströms och Birgitta Olssons
yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Annette
Eiserman- Wikströms yrkande.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag till markförvärvsprogram 2014 enligt
föreliggande förslag att gälla fran och med l januari 2014.

Mot beslutet reserverar sig Birgitta Olsson (MP).

Pa grund av jäv deltar inte Brita Dermark (KP) i handläggningen av detta
ärende.
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Riktlinjer för beviljande av avbetalning av 
anläggningsavgifter vid VA-anslutning

11
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen
Bo Ekström

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2018-11-14 2018KS660  003

Riktlinjer för beviljande av avbetalning av anläggningsavgifter vid VA-
anslutning

Sammanfattning
I samband med att kommunen bygger ut vatten- och avloppsanläggningar debiteras 
fastighetsägare en anläggningsavgift i enlighet med av kommunfullmäktiges fastställda 
taxa. 

Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattenlagen) finns vissa möjligheter 
för befintlig fastighetsägare att delbetala beloppet. I Härryda kommun fattas beslut om 
avbetalning enligt delegationsordningen av ekonomichef. Vattenlagen ger inte tillräcklig 
vägledning kring principerna för om avbetalning ska beviljas. 

Förvaltningen bedömer att det finns ett behov av riktlinjer eftersom varken vattenlagen 
eller dess förarbeten ger någon klar vägledning. Syftet med riktlinjerna är att ge stöd till 
kommunens beslutsfattare och informationslämnare gällande möjligheten till avbetalning 
av anläggningsavgiften vid va-anslutning. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för avbetalning av anläggningsavgifter vid VA-
anslutning.

Ärendet

I 36 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattenlagen) finns det en skyldighet 
att fördela en anläggningsavgift på årliga betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst 
tio år, om 

1. avgiften är betungande för fastighetsägaren med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft och andra omständigheter,  

2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas, och

3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.
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Enligt bestämmelsen ska samtliga förutsättningarna vara uppfyllda. 

Vid en bedömning av om avbetalning ska beviljas ska bland annat en bedömning göras 
avseende ”fastighetens ekonomiska bärkraft” och ”godtagbar säkerhet”.

Förvaltningen bedömer att det mest objektiva sättet att bedöma fastighetens ekonomiska 
bärkraft är att relatera till taxeringsvärdet. I förslaget till riktlinjer föreslås att det 
debiterade beloppet ska överskrida halva taxeringsvärdet för att en avbetalning ska 
beviljas. Utöver detta måste en bedömning göras huruvida fastighetsägaren har möjlighet 
att finansiera kommande avbetalningar inklusive ränta enligt räntelagen.

Vidare ska fastighetsägaren kunna ställa godtagbar säkerhet. Då finansiering i första hand 
ska ske genom befintliga kreditinstitut, föreslår förvaltningen att den värdering som görs i 
samband med denna kontakt även används för att definiera värdet på fastigheten inför 
kommunens prövning.

Med de föreslagna riktlinjerna kommer endast ett mycket litet antal fastighetsägare att 
beviljas avbetalning. Erfarenhetsmässigt finansieras i princip alla anläggningsavgifter via 
egna medel eller kreditinstitut. 

En prövning av möjligheten att få avbetalning innebär en grundläggande genomgång av 
den sökandes individuella ekonomiska situation. Beredning och beslut sker idag på 
delegation av ekonomichef. Det finns i detta sammanhang också möjlighet att göra 
individuella bedömningar utanför riktlinjerna.

Med de föreslagna riktlinjerna harmoniseras behandlingen av anläggningsavgifter vid 
VA-anslutningar med kommunstyrelsens riktlinjer för avbetalning av 
gatukostnadsersättningar som fastställdes 2018-12-10 § 492.

Peter Lönn
Kommundirektör Bo Ekström

Ekonomichef
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Riktlinje för beviljande av avbetalning av 
anläggningsavgifter vid VA-anslutning

Syftet med riktlinjerna är att ge stöd till kommunens beslutsfattare och 
informationslämnare gällande möjligheten till avbetalning av 
anläggningsavgift vid VA-anslutning.

Gällande bestämmelser
I 36 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattenlagen) anges att 
en anläggningsavgift ska fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en 
viss tid, längst tio år, om 
1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft 
och andra omständigheter,
2. fastighetsägaren begär att avgiften ska fördelas, och
3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.

Enligt bestämmelsen ska samtliga förutsättningarna vara uppfyllda.

Målgrupp
 De fastighetsägare som kan komma ifråga för avbetalning enligt 

ovanstående bestämmelser är privatpersoner och endast i de fall 
avgiften inte avser fastigheter för nybyggnation. 

 Fastighetsägaren ska vara folkbokförd och bosatt på fastigheten.

Syftet är att ge fastighetsägare med små ekonomiska resurser en möjlighet 
till avbetalning och endast i de fall inga andra lösningar finns.

Fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter
 För att avgiften ska anses betungande med hänsyn till fastighetens 

ekonomiska bärkraft krävs att anläggningsavgiften överskrider 50 
procent av fastighetens taxeringsvärde.

 Fastigheten ska vara bebyggd med bostadshus.
 Fastighetsägaren ska kunna visa att alternativ finansiering saknas. I 

normalfallet sker detta genom skriftlig information från befintlig 
kreditgivare.

Säkerhet
 Betryggande säkerhet i form av pantbrev i fastigheten eller annan 

godtagbar säkerhet ska lämnas till kommunen. 
 Pantbrevet ska ha ett inomläge av högst fastighetens marknadsvärde. 

Marknadsvärdet anses i normalfallet vara det värde kreditgivaren 
utgått ifrån i samband med långivning.

Page 173 of 390



Övriga villkor
Om fastigheten överlåts, helt eller delvis, till annan ägare ska återstående 
skuldbelopp betalas till kommunen. Avseende övriga villkor tillämpas 
bestämmelserna i vattenlagen.

Beslut och rapportering
Behörighet att fatta beslut om beviljande av avbetalning i enlighet med 
bestämmelserna i vattenlagen regleras i kommunstyrelsens 
delegationsordning.
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Utvecklingsfunktionen 
Patrik Wendeblad

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-31 2019KS85  003

Uppföljning av plan för intern kontroll 2018

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fastställt ett nytt reglemente för intern kontroll. 
Kommunstyrelsen och välfärdsnämnden ska årligen i samband med ordinarie 
planeringsprocess för budget och verksamhetsplan även anta plan för intern kontroll inom 
respektive verksamhetsområde. Dessa ska sedan följas upp i samband med årsbokslut. 
För att justera årshjulet till det nya arbetssättet har det funnits två parallella processer för 
intern kontroll med en plan för hela kommunen 2018 och två nämndspecifika planer för 
2019, vilka antogs i februari 2019.

Förvaltningen har nu genomfört uppföljning av planen för intern kontroll för 2018. De 
riskområden som identifierats i planen har gåtts igenom och genomförda åtgärder för att 
undanröja, förebygga eller minimera riskerna har kontrollerats. Uppföljningen visar att 
åtgärder har vidtagits inom samtliga riskområden för att minska riskerna och plan finns 
för fortsatt arbete och fortsatta åtgärder inom samtliga områden. Sammantaget bedöms 
arbetet med intern kontroll enligt planen för 2018 ha genomförts på ett fullgott sätt. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar uppföljning av plan för intern kontroll 2018. 

Ärendet
En god intern kontroll är en viktig faktor för att säkerställa att verksamheten och den 
finansiella rapporteringen fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Den 17 december 2018 i § 213 antog kommunfullmäktige ett nytt reglemente för intern 
kontroll. I reglementet framgår ett utökat ansvarstagande för kommunens interna kontroll 
hos kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden. Kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden ska nu årligen i samband med ordinarie planeringsprocess för budget 
och verksamhetsplan även anta plan för intern kontroll inom respektive 
verksamhetsområde. Dessa ska sedan följas upp i samband med årsbokslut. 

För att justera årshjulet till det nya arbetssättet har det funnits två parallella processer för 
intern kontroll med en plan för hela kommunen 2018 och två nämndspecifika planer för 
2019 vilka antogs i februari 2019.
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Under hösten 2018 genomförde förvaltningen en översiktlig riskanalys där ett antal 
riskområden identifierades utifrån en bedömning av sannolikhet och väsentlighet. 
Riskanalysen låg till grund för en plan för intern kontroll för 2018 med såväl 
kommungemensamma som sektorsspecifika risker. Planen fastställdes av 
kommundirektören. 

Förvaltningen har under våren följt upp planen för intern kontroll för 2018 och redovisar i 
bilagan resultatet till kommunstyrelsen. De riskområden som identifierats i planen har 
gåtts igenom och genomförda åtgärder för att undanröja, förebygga eller minimera 
riskerna har kontrollerats. Uppföljningen visar att åtgärder har vidtagits inom samtliga 
riskområden för att minska riskerna och plan finns för fortsatt arbete och fortsatta 
åtgärder. Sammantaget bedöms arbetet med intern kontroll enligt planen för 2018 ha 
genomförts på ett fullgott sätt.

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef
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Kommunens arbete med intern kontroll 

En god intern kontroll är en viktig faktor för att säkerställa att verksamheten och den finansiella rapporteringen fungerar på ett 

tillfredsställande sätt. Enligt det av kommunfullmäktige antagna reglementet för intern kontroll ska förvaltningen årligen 

upprätta planer för områden som ska granskas under året. Under hösten 2018 har förvaltningen genomfört en riskanalys och 

valt att prioritera riskerna efter sannolikhet och väsentlighet. En plan med prioriterade risker på kommungemensam nivå och på 

sektorsnivå fastställdes av kommundirektören. Förvaltningen har under våren genomfört planen för intern kontroll och 

redovisar här uppföljningen till kommunstyrelsen. Uppföljningen visar att åtgärder har vidtagits inom samtliga riskområden för 

att minska riskerna och plan finns för fortsatt arbete och fortsatta åtgärder inom samtliga områden. Sammantaget bedöms 

arbetet med intern kontroll enligt planen för 2018 ha genomförts på ett fullgott sätt. 
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Uppföljning av kommungemensamma risker  
Område Risk Uppföljningsmetod 

/åtgärd 
Resultat av  
uppföljning/åtgärd 

Ny uppföljning/åtgärd 

Upphandling 
Mutor och jäv i 
anslutning till 
upphandlingar. 

Enkätundersökning av 
beställningsansvariga 
och chefer för att 
undersöka hur man 
upplever förekomsten av 
mutor och jäv, samt 
kunskapen om lagar och 
styrdokument inom 
området. 

Enkätundersökningen besvarades av 119 chefer. Nio av 
dessa har, eller känner till chefer som har, blivit erbjuden 
muta. Utifrån kommenterarna i undersökningen framgår 
att det rör sig om mindre allvarliga mutor i form av 
exempelvis julgodis som dessutom sällan tas emot. 
Gällande jäv är det fyra chefer som gjort mindre inköp av 
leverantör man har koppling till. Cheferna värderar sina 
kunskaper inom området som ganska bra och det finns 
kunskap om hur man ska agera inom området. 

Förvaltningen bedömer resultatet som tillräckligt 
bra för att inte motivera förändringar i arbetssätt. 
Enkäten i sig har belyst området och agerat 
påminnelse om vad som gäller. Förvaltningen 
fortsätter att ge alla nya chefer utbildning i lagarna 
och kommunens styrdokument inom området.    

Personal 
Externa hot påverkar 
medarbetares och 
politikers beslut. 

Åtgärd: Informera om 
stöd för utsatta och om 
krav att informera chef, 
säkerhetschef, 
nämndordförande och 
gruppledare.  

Kommunens politiker har utbildats i rutinerna som finns 
för hot och våld. Gällande förvaltningen så pågår ett 
kontinuerligt arbete med att hantera externa hot och de 
mest utsatta grupperna av medarbetare har väletablerade 
rutiner för hot och våld. Härryda kommun har idag en 
policy vid hot mot förtroendevald som behöver revideras. 
Förvaltningen ser ett behov av att den även att inkluderar 
medarbetare i en gemensam riktlinje. 

Förvaltningen kommer under 2019 föreslå 
kommunstyrelsen en riktlinje vid hot mot 
förtroendevald eller anställd i Härryda kommun. 
Riktlinjen ersätter tidigare policy vid hot mot 
förtroendevald. Kommunens informationsinsatser 
till nya chefer kommer även intensifieras under 
2019 genom att alla nya rektorer kommer utbildas 
i kommunens rutiner och stödmöjligheter.   

IT-förvaltning 

Bristande 
dokumentation av IT-
system och bristande 
överlämning då 
medarbetare slutar 
eller då annan 
medarbetare ska ta 
över system-
förvaltarskapet.    

Uppföljning av att 
systemägare kan 
verifiera om det finns 
systemdokumentation.   

Utifrån en förfrågan som gått ut till systemägare inom 
sektorerna SOC och UTK samt ekonomi, personal och 
utveckling konstateras att få system har uppdaterad 
dokumentation. I flera fall saknas systemdokumentation 
helt. För några system pågår arbete med att ta fram 
relevant dokumentation 

Sektorschef ska informera systemägare om 
uppdrag och ansvar enligt 
”Informationssäkerhetsinstruktion förvaltning”.  
Förnyad kontroll om ett år.  

Politik 
Oklar delegation i 
samband med ny 
politisk organisation. 

Kontroll av att 
delegationsordningar och 
beslutade, kända och 
tydliga.  

Respektive nämnd har antagit sina delegationsordningar. 
Under våren 2019 pågår en översyn av dessa 
delegationsordningar.   

Det kommer genomföras utbildning för nya chefer 
om delegationsordningarna som berör deras 
områden. Det pågår även en översyn av 
delegationsordningarna. Översynen involverar; 
berörda sektorer, förvaltningens ledningsgrupp, 
administrativa chefer samt politiken.  
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Uppföljning av risker – Sektorn för teknik och förvaltningsstöd  

Område Risk Uppföljningsmetod 
/åtgärd 

Resultat av  
uppföljning/åtgärd Ny uppföljning/åtgärd 

Kemikalier 
Kemikalier hanteras 
felaktigt och utom 
kontroll. 

Uppföljning av att 
gällande lagstiftning 
efterföljs och att rutiner 
fungerar och är kända. 

Uppföljningen genom intervjuer och genom granskning 
utifrån kemikaliehanteringssystemet har visat att sektorn 
har brister i sin kemikaliehantering och behöver ta fram 
nya och tydligare rutiner för hantering, ansvar, 
information, inköp och utfasning.  
 

Riskanalyser ska genomföras (påbörjades februari 
2019). Förutom tydligare rutiner ska även 
utpekade kemikalier fasas ut, ansvarig chef ska 
säkerställa att rutinerna är väl kända och 
förankrade hos sin personal samt att all deras 
personal lätt kan komma åt säkerhetsdatablad och 
ev. tillhörande riskanalyser. Sektorn fortsätter att 
ha kemikalier som fokusområde under 2019. 

Uppföljning av risker – Sektorn för samhällsbyggnad  

Område Risk Uppföljningsmetod 
/åtgärd 

Resultat av  
uppföljning/åtgärd Ny uppföljning/åtgärd 

Personal-
försörjning 

Svårighet att anställa 
personal som har rätt 
kompetens och 
erfarenhet för att 
utföra komplexa 
arbetsuppgifter 

Åtgärd: Vid behov 
upprättas individuella 
kompetensutvecklings-
planer  

I sektorplanen för 2019 har sektorn beslutat att all 
personal ska erbjudas en individuell kompetens-
utvecklingsplan. En sektorgemensam mall med 
instruktioner har tagits fram för individuella 
kompetensutvecklingsplaner. En kompetens-
utvecklingsplan ska upprättas i samband med årets 
medarbetarsamtal eller vid behov och följas upp minst vid 
kommande medarbetarsamtal. 

Arbetet med individuella 
kompetensutvecklingsplaner fortsätter under 
2019.  

Sektorns 
introduktion för 
nyanställda 

Introduktionsutbildning 
för nyanställda brister 
gällande om att arbeta 
inom offentlig sektor. 

Utvärdering ska 
genomföras av de som 
deltagit i utbildningen.  

Ingen uppföljning genomförd ännu då första 
introduktionen ännu inte ägt rum. Sektorn har utarbetat 
en enkät av utbildningsinnehållet och upplägg som 
kommer ges ut vid utbildningstillfället. Ytterligare en enkät 
kommer skickas ut efter tre månader där nyanställda får 
ta ställning till om utbildningen var tillräcklig. Enkätsvaren 
kommer att användas för att förbättra 
introduktionsprogrammet. 

Arbetet med att utvärdera 
introduktionsutbildningen fortsätter under 2019.   
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Uppföljning av risker – Sektorn för socialtjänst  

Område Risk Uppföljningsmetod 
/åtgärd 

Resultat av  
uppföljning/åtgärd Ny uppföljning/åtgärd 

Dokumentation 

Utebliven eller 
otillräcklig 
dokumentation i 
samband med 
erbjudande av 
boende. 

Uppföljning av att 
dokumentation sker enligt 
gällande rutin i samband 
med inrapportering till 
IVO. 

Uppföljningen visar att det finns en god efterlevnad av 
rutinen. Risken för otillräcklig dokumentation bedöms 
därmed vara betydligt lägre än tidigare. 

Ingen åtgärd föreslås.  

Bostäder till 
nyanlända 

Bristande tillgång till 
bostäder  
för nyanlända 
personer.  

Uppföljning av kostnader 
och genomsnittlig 
boendetid för tillfälliga 
boendelösningar utom 
och inom kommunen.  

Kostnaderna har under 2018 varit höga, men inom ramen 
för den beviljade statliga ersättningen från 
Migrationsverket. 

För att minska kostnaderna kommer sektorn att 
arbeta med boendecoaching där köpta tillfälliga 
boendelösningar prioriteras. Lediga lokaler 
kommer att användas som tillfälliga boenden. 
Sektorn kommer arbeta för att säga upp dyra 
köpta boendeplatser. Projektet Äntligen hem 
fortsätter.  

Försörjningsstöd 

Samordnade 
arbetsmarknads-
åtgärder för nyanlända 
är inte tillräckliga. 

Uppföljning av antal 
nyanlända i arbetsför 
ålder som efter 
etableringstidens slut inte 
är i arbete eller studier. 
Uppföljning av att 
fastställda aktiviteter 
inom ramen för Härryda 
framtid genomförts. 

Det har kunnat konstateras en viss ökning under 2018 
vilket kommer av ett högt mottagande 2017. Med 
anledning av en god arbetsmarknad är prognosen att en 
stor andel nyanlända lämnar etableringen till arbete 
under 2019. Det kvarstår dock behov av riktade insatser 
till gruppen som bedöms stå långt från arbetsmarknaden. 

Sektorn arbetar med att ta fram nya rutiner med 
riktade insatser för nyanlända som under 
etablering saknar progression. Utöver det 
fortsätter kommunen att följa fastställda aktiviteter 
inom ramen för Härryda framtid. Eventuellt 
kommer kommunen genomföra en ansökan till 
Länsstyrelsen om projektmedel inom ramen för 
Härryda framtid för att arbeta med målgruppen 
som bedöms stå långt från arbetsmarknaden. 
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Uppföljning av risker – Sektorn för utbildning och kultur  

Område Risk Uppföljningsmetod 
/åtgärd 

Resultat av  
uppföljning/åtgärd Ny uppföljning/åtgärd 

Delegations- 
beslut  

Bristande uppföljning 
av ärenden avseende 
misstänkt kränkande 
behandling av barn 
och elever.  

Uppföljning av antalet 
anmälningar till 
huvudmannen och 
genomgång av samtliga 
ärenden i relation till 
antalet anmälda 
utredningar för förskola, 
grundskola, gymnasiet 
och vuxenutbildning.  

Statistik avseende 2018 har sammanställts.  
573 kränkningar har anmälts till huvudman 2018,  
117 av dessa har rapporterats avslutade genom 
delegationsbeslut av rektor/förskolechef.  

Förvaltningen har tagit fram en ny e-tjänst för 
anmälan av misstänkt kränkning till huvudman. 
Denna e-tjänst används redan av förskolechefer 
och rektorer. Utveckling av e-tjänsten pågår så att 
den även ska omfatta utredningarna. E-tjänsten 
syftar även till att utgöra underlag för 
huvudmannens uppföljning av misstänkta 
kränkningar. Detta utvecklingsarbete pågår och 
planeras slutföras under våren 2019.  

Enskild 
undervisning 

Det fattas inte korrekta 
beslut avseende 
särskilt stöd i form av 
enskild undervisning. 
Omprövning av fattade 
beslut sker inte med 
den regelbundenhet 
som är stödreformens 
intention.   

Uppföljning genom enkät 
till alla rektorer inom 
grundskola och 
gymnasiet.  

Enkäten visar att erforderliga beslut inte alltid fattas av 
rektor. Uppföljningen visar även att besluten inte alltid 
omprövades så ofta som de bör. I samband med enkäten 
lämnade rektorerna synpunkter på att mallar för beslut 
behöver ses över.  

Resultatet av enkäten och samtal om rutiner 
kopplade till styrdokumenten har återkopplats till 
rektorernas utvecklingsgrupp. Översyn av rutiner 
och beslutsmallar är påbörjad med syfte att vara 
ett tydligare stöd i rektors arbete.  

Särskild 
undervisnings- 
grupp  

Det fattas inte korrekta 
beslut avseende 
särskilt stöd i form av 
särskild 
undervisningsgrupp. 
Omprövning av fattade 
beslut sker inte med 
den regelbundenhet 
som är stödreformens 
intention.   

Uppföljning genom enkät 
till alla rektorer inom 
grundskola och 
gymnasiet. 
 

Uppföljningen visar att elever som undervisas i så kallad 
flexgrupp i vissa fall ska omfattas av bestämmelserna om 
särskild undervisningsgrupp. Uppföljningen visar därmed 
att erforderliga beslut inte alltid fattats för elever i 
flexgrupp.   

Resultatet av enkäten och samtal om rutiner 
kopplade till styrdokumenten har återkopplats till 
rektorernas utvecklingsgrupp. Översyn av rutiner 
och beslutsmallar är påbörjad med syfte att vara 
ett tydligare stöd i rektors arbete. 
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Motion om att inrätta en visselblåsarfunktion i 
Härryda kommun

13
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Utvecklingsfunktionen
Maria Lind

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-05 2018KS967  008

Motion om att inrätta en visselblåsarfunktion i Härryda kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i § 226 den 17 december 2018 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Bengt Andersson (V) om att inrätta en visselblåsarfunktion i 
Härryda kommun. Motionären föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda för-
utsättningarna för en visselblåsarfunktion som möjliggör för kommuninvånare och kom-
munalt anställda att anonymt anmäla företeelser som strider mot det kommunala uppdra-
get.

En visselblåsarfunktion är en särskild kanal eller rapporteringsväg som har inrättats som 
ett komplement till andra rapporteringsvägar för att underlätta för visselblåsare att rappor-
tera. En visselblåsarfunktion kräver tydliga och väl genomarbetade rutiner när det gäller 
hanteringen av personuppgifter, anmälningar och eventuella utredningar. 

Det finns inga juridiska möjligheter för en visselblåsarfunktion att garantera ett skydd för 
vare sig anmälarens eller den anmäldes identitet. Detta gäller oavsett om myndigheten 
väljer att anlita en extern part för att administrera visselblåsarfunktionen eller om 
myndigheten gör det själv.

Härryda kommun arbetar idag förebyggande och systematiskt med att informera och ut-
bilda förtroendevalda och medarbetare i frågor kring mutor och bestickning, jäv, lagen 
om offentlig upphandling, etiska förhållningssätt osv. Kommunfullmäktige har antagit 
”Policy mot mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda”. 

Arbetstagare som vill påtala missförhållanden hänvisas i första hand till sin chef eller an-
nan lämplig överordnad. Det finns även möjlighet att vända sig till personalavdelningen, 
sitt fackliga ombud eller kommunens revisorer. För allmänheten finns möjlighet att 
anonymt vända sig till kontaktcenter, felanmälan, synpunktshanteringen osv. 

En visselblåsarfunktion kan ha förebyggande effekt och ett signalvärde när det gäller 
arbetet mot korruption. Förvaltningen bedömer ändå att de kanaler och det systematiska 
arbetssätt som finns idag för att upptäcka och förebygga oegentligheter inom förvalt-
ningen, tillsammans med de lagstöd som finns, är tillräckliga.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse av den 5 mars 2019 
från utvecklingsfunktionen.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i § 226 den 17 december 2018 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Bengt Andersson (V) om att inrätta en visselblåsarfunktion i 
Härryda kommun. Motionären föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda för-
utsättningarna för en visselblåsarfunktion som möjliggör för kommuninvånare och kom-
munalt anställda att anonymt anmäla företeelser som strider mot det kommunala upp-
draget. 

Kommunens ansvar
Det ingår i en kommuns ansvar att informera sina anställda och förtroendevalda om de 
lagar som gäller kring mutor/bestickning, jäv eller andra oegentligheter. Många organi-
sationer har kompletterat lagstiftningen med särskilda riktlinjer och policyer för att för-
tydliga hur regler ska tillämpas. Att organisationen lever upp till de riktlinjer och policyer 
man antagit följs upp av en oberoende internrevision. 

Arbetstagare kan slå larm om missförhållanden på sin arbetsplats på flera olika sätt; till 
överordnad chef, till sitt fackliga ombud, göra en polisanmälan osv. Arbetstagare inom 
det offentliga har också möjlighet att utnyttja den grundlagsfästa yttrandefriheten och 
delta i den offentliga debatten. Till yttrandefriheten är knuten meddelarfriheten som 
främst innebär att offentligt anställda kan lämna uppgifter till massmedia utan risk för re-
pressalier.

Sedan 1 januari 2017 trädde en ny arbetsrättslig lag i kraft; lag (2016:749) om särskilt 
skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. 
Lagen förstärker det skydd som redan finns för visselblåsare, genom att arbetstagare som 
utsätts för en repressalie av sin arbetsgivare, i strid med den nya lagen, ska ha rätt till 
skadestånd.

Visselblåsarfunktion
En visselblåsarfunktion är en särskild kanal eller rapporteringsväg som har inrättats som 
ett komplement till andra rapporteringsvägar för att underlätta för visselblåsare1 att 
rapportera. Huvudsyftet med funktionen är att motverka korruption och oegentligheter, 
men inrättandet av en visselblåsarfunktion kan också ha en symbolisk betydelse i ett 
generellt arbete att främja öppenhet i en organisation och signalera att myndighetens led-
ning tar korruption på allvar. På det sättet kan visselblåsarfunktionen även ha en förebyg-
gande effekt.

Ett välfungerande visselblåsarsystem ska inkludera flera verksamhetsspecifika rapporte-
ringskanaler (t ex telefon, epost eller post). Det är viktigt att det finns tydliga rutiner för 
hur hantering av inkomna tips och utredningar bedrivs. Lagstöd för vad som får behand-

1  En visselblåsare är en person som rapporterar om misstänkt korruption eller andra oegentligheter inom en 
myndighet och som har någon form av anknytning till myndigheten. Visselblåsaren kan vara anställd, 
leverantör, kund, uppdragstagare eller någon annan som har en av yrkesmässig relation till myndigheten.
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las i ett visselblåsarsystem återfinns i Datainspektionens författningssamling DIFS 
2018:2, 2 § punkt 4 samt i Dataskyddsförordningen (GDPR).

En visselblåsarfunktion kan inrättas internt inom organisationen, oftast hos internrevis-
ionen, chefsjuristen, säkerhetschefen eller hos HR-funktionen. Den kan också upphandlas 
externt av exempelvis en revisionsbyrå eller ett advokatkontor. 

Om myndighetens internrevision ska ansvara för visselblåsarfunktionen ska detta framgå 
av internrevisionens riktlinjer. En nackdel med att involvera internrevisionen är att den 
därmed inte kommer att kunna granska och utföra revision av just visselblåsarfunktionen 
i kommunen. Ett sätt att komma till rätta med det är att ge en extern revisionsbyrå i upp-
drag att granska internrevisionens arbete med visselblåsarfunktionen.

Anonymitet
Det finns inga juridiska möjligheter för en visselblåsarfunktion att garantera ett skydd för 
vare sig anmälarens eller den anmäldes identitet. Detta gäller oavsett om myndigheten 
väljer att anlita en extern part för att administrera visselblåsarfunktionen eller om 
myndigheten gör det själv.

Rättspraxis är inte helt tydlig när det gäller frågan om handlingar som lämnas till en 
externt administrerad visselblåsarfunktion ska ses som inkomna till myndigheten. 
Troligen är det så att en anmälan redan då den anländer till visselblåsarfunktionen ska 
betraktas som en inkommen handling. Den blir då allmän och kan begäras ut enligt 
offentlighetsprincipen. 

Detta är en avgörande skillnad jämfört med det skydd mot efterforskning som grund-
lagens meddelarskydd ger den som lämnar uppgifter för publicering i media.

Andra kommuner
En utblick i närområdet visar att både Göteborg och Borås infört särskilda visselblåsar-
funktioner. 

Göteborg använder sig av ett externt företag som gör en första bedömning av den 
inkomna anmälan och tar fram förslag på vidare hantering. Anmälningar som bedöms 
falla inom funktionens definition utreds av det externa företaget medan övriga anmäl-
ningar hanteras av internkontrollfunktionen på kommunens stadsledningskontor.

Visselblåsarfunktionen i Borås är placerad internt under kommunens stadskansli. En sär-
skild utsedd utredare ansvarar för både mottagnings- och utredningsfunktionen och bere-
der inkomna anmälningar innan kommunchef tar beslut att inleda en eventuell vidare ut-
redning. 

Intern kontroll och förebyggande arbete inom förvaltningen
Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett 
korrekt sätt. För detta arbete utser fullmäktige oberoende revisorer som objektivt och 
självständigt granskar kommunens alla verksamheter samt prövar om de bedrivs enligt 
god revisionssed. Revisorerna finns också tillgängliga för arbetstagare eller allmänhet 
som vill uppmärksamma kommunfullmäktige på eventuella missförhållanden inom 
organisationen. 
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Härryda kommun arbetar förebyggande och systematiskt med att informera och utbilda 
förtroendevalda och medarbetare i frågor kring mutor och bestickning, jäv, lagen om 
offentlig upphandling, etiska förhållningssätt osv. Kommunfullmäktige har antagit 
”Policy mot mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda”. Det finns även 
strategier och riktlinjer kopplat till upphandling/inköp samt direktupphandling. I arbetet 
med intern kontroll är dessa områden uppmärksammade och kontrollåtgärder vidtas. 

Arbetstagare som vill påtala missförhållanden hänvisas i första hand till sin chef eller an-
nan lämplig överordnad. Det finns även möjlighet att vända sig till personalavdelningen, 
sitt fackliga ombud eller till kommunens revisorer. För allmänheten finns möjlighet att 
anonymt vända sig till kontaktcenter, felanmälan, synpunktshanteringen osv. 

Förvaltningens bedömning
En visselblåsarfunktion kan ha förebyggande effekt och ett signalvärde när det gäller 
arbetet mot korruption. Förvaltningen bedömer ändå att de kanaler och det systematiska 
arbetssätt som finns idag för att upptäcka och förebygga oegentligheter inom förvalt-
ningen, tillsammans med de lagstöd som finns, är tillräckliga. 

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef
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Motion till kornmunfullmäktige 
G 

HÄRRYDA KOMA1UN 
Kommunstyrelsen 

2018 -11- 1 5 
Diarienr / Diariep/anb-:teckn 

Inrätta en visselblâsarfunktion i Härryda kommun 

Kommunal verksamhet är viktig für invânarna, inte minst av det skälet att en stor del finansieringen 
utgörs av skatter. Man har rätt att kräva att verksamheten har kornmuninvânarnas bästa für ögonen. 
Trots detta inträffar det att andra omständigheter som personlig vinning styr hur beslut verkställs. 

När medarbetare uppfattar företeelser som strider mot det kommunala uppdraget reagerar de, men 
har da inget annat alternativ än att tipsa massmedia om händelser som de reagerar pâ. Eftersom 
media skyddas av efterforskningsfürbud kan man anonymt berätta om nâgot man uppfattar som 
felaktigt. Den möjligheten finns inte inom ramen für den löpande verksamheten i Härryda kommun. 
Berättar man für chefens chef om en händelse är risken stor att anonymiteten röjs och man riskerar i 
värsta fall mobbning eller rent av sin anställning. 

Kommun bör därför organisera en visselblâsarfunktion som säkerställer uppgiftslärnnarens 
anonymitet, till exempel genom att kommunens revisorer eller en extern revisor fâr uppdraget att 
under sekretess ta emot och utreda eventuella anmälningar. 

Vi föreslár att .kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 
att att föreslâ kommunfullmäktige en visselblâsarfunktion som möjliggör für 
kommuninvânare och kommunalt anställda att anonymt anmäla felaktigheter 
für utredning. 
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Statistiska uppgifter per 2018-12-31

Omvärldsanalys
Folkmängd och
befolkningsförändringar helåret 2018

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

Kommunen 37 802        390        350         255     2 510       2 216            1  

Riket 10 230 185     109 943      115 832       92 185    132 602      46 981          675
Länet 1 709 814       19 032      19 613       15 284      49 562      34 967          108

Kommentar:  Kommunens befolkning uppgick till 37 802 vid årsskiftet 2018/2019 enligt SCB. Under 2018 ökade

folkmängden med 390 personer; 2 510 personer flyttade in och 2 216 personer flyttade ut, 350 barn föddes och
255 personer avled.

Under samma period ökade folkmängden i både riket och länet med 109 943 respektive 19 032 personer.

*) Under begreppet "justeringar" redovisas eventuella  födelser och dödsfall som inträffat före den aktuella
redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare
gjorda aviseringar.
Antal bostadslägenheter som påbörjats
under januari - december 2018

Distrikt Alla lägen- Därav i
heter Småhus Flerfamiljshus

Råda 77 26 51
Landvetter 21 21
Härryda 4 4
Björketorp 16 4 12

Kommunen totalt 118 55 63

Kommentar: Antalet påbörjade bostadslägenheter i vår kommun under perioden januari - december 2018 uppgår 

till 118, därav 55 lägenheter i småhus och 63 lägenheter i flerfamiljshus. Totalt 77 lägenheter har påbörjats i Råda
distrikt, 21 lägenheter i Landvetter distrikt och 16 respektive fyra lägenheter i distrikt Björketorp och Härryda.

Aktuella siffror från SCB
Konsumentpriser (%) +2,0 December 2018 jämfört med december 2017
Producentpriser (%) +5,6 December 2018 jämfört med december 2017
Detaljhandelns försäljningvolym (%) -1,1 December 2018 jämfört med december 2017
Industrins produktionsvolym (%) +4,6 December 2018 jämfört med december 2017
Industrins orderingång (%) +2,4 December 2018 jämfört med december 2017

Kommentar:  Priserna, både konsument och producent steg under de senaste tolv månaderna med 2 respektive 5,6

procent. Industrins produktionsvolym och industrins orderingång visar på en ökning med 4,6 respektive 2,4 procent 
jämfört med december månad förra året, medan detaljhandelns försäljningvolym sjönk med 1,1 procent under
december 2018 jämfört med december 2017.
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Arbetslösa 16-64 år Kommunen       Länet     Riket Kommunen     Länet      Riket
antal och procent 201812 201812 201812 201712 201712 201712

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Öppen arbetslöshet 380 1,7 28150 2,7 185712 3 387 1,7 29800 2,9 198500 3,2
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 603 2,7 51519 4,9 344413 5,6 567 2,5 53497 5,1 365889 5,9

Arbetslösa 18-24 år
antal och procent

Öppen arbetslöshet 43 1,5 3261 2,2 20563 2,4 50 1,8 3756 2,6 24020 2,8
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 72 2,5 6689 4,6 46728 5,5 71 2,5 7349 5,1 53297 6,2
Därav långtidsarbetslösa 1 561 4072 4 535 3896

Kommentar: Arbetslösheten bland befolkningen mellan 16 och 64 år i kommunen har ökat med 0,2 procentenheter

jämfört med samma period året innan. Jämfört med samma period året innan sjönk arbetslösheten i både länet och
riket med 0,2 respektive 0,3 procentenheter. Ungdomsarbetslösheten i kommunen ligger under december månad på
samma nivå som förra året. Jämfört med samma period året innan minskade ungdomsarbetslösheten i både länet och 
riket med 0,5 respektive 0,7 procentenheter.

Härryda kommun
Sektorn för samhällsbyggnad
2019-02-22 Zeljko Skakic
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Statistiska uppgifter per 2019-01-31

Omvärldsanalys
Arbetslösa 16-64 år Kommunen    Länet     Riket Kommunen     Länet      Riket
antal och procent   201901   201901   201901   201801   201801   201801

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Öppen arbetslöshet 381 2 28723 3,4 187259 3,7 402 2,1 30146 3,6 198398 4
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 608 3,2 52478 6,2 349375 6,9 582 3,1 54297 6,5 369808 7,4

Arbetslösa 18-24 år
antal och procent

Öppen arbetslöshet 43 2,4 3279 3,5 20738 3,9 56 3 3722 3,9 23281 4,3
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 68 3,8 6647 7,1 46563 8,7 76 4,1 7266 7,6 52328 9,6
Därav långtidsarbetslösa 1 527 3879 3 502 3686

Kommentar: Arbetslösheten bland befolkningen mellan 16 och 64 år i kommunen har ökat med 0,1 procentenheter

jämfört med samma period året innan. Jämfört med samma period året innan sjönk arbetslösheten i både länet och
riket med 0,3 respektive 0,5 procentenheter. Ungdomsarbetslösheten i kommunen, länet och riket har  minskat 
jämfört med samma period förra året. Det är 0,3 procentenheter färre arbetslösa i kommunen, 0,5 respektive
0,9 procentenheter i länet och riket.
Aktuella siffror från SCB
Konsumentpriser (%) +2,0 Januari 2019 jämfört med januari 2018
Producentpriser (%) +5,6 Januari 2019 jämfört med januari 2018
Detaljhandelns försäljningvolym (%) +2,2 Januari 2019 jämfört med januari 2018
Industrins produktionsvolym (%) +2,1 Januari 2019 jämfört med januari 2018
Industrins orderingång (%) -0,5 Januari 2019 jämfört med januari 2018

Kommentar: Priserna, både konsument och producent steg under de senaste tolv månaderna med 2 respektive 5,6

procent. Volymerna inom detaljhandelns försäljning och industrins produktion visar på en ökning med 2,2 respektive
2,1 procent jämfört med samma period året innan. Industrins orderingång sjönk med 0,5 procent under januari 2019
jämfört med januari 2018.
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Härryda kommun
Sektorn för samhällsbyggnad
2019-03-22 Zeljko Skakic
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 

2019-04-08 

RHÄRRYDA 
-KOMMUN 

Pensionärsrådets behandling 

Pensionärsrådet noterar informationen. 

Pensionärsrådet ser positivt på arbetet med Agenda 2030. 

Pensionärsrådet anser att särskilda bevakningar av dricksvatten behövs i Härryda 
kommun för att säkra tillgång till rent vatten. 

Pensionärsrådet ifrågasätter att kommunen fortfarande har oljepannor i sina 
verksamheter. 

Pensionärsrådet anser att exploatering på jordbruksmark behöver begränsas. 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 
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UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
Cirkulärnr: 19:18 

Diarienr: 19/00590 

P-cirknr:   

Nyckelord:   

Handläggare: Jonathan Fransson m.fl. 

Avdelning: Ekonomi och styrning 

Sektion/Enhet: Ekonomisk analys 

Extern medverkan:  

Datum: 2019-04-11 

Mottagare: Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 
Personalfrågor 
Funktionshinderområdet 
Äldreomsorg 
Invandrar- och flyktingfrågor 
Arbetsmarknad 
Barnomsorg och utbildning 
Plan- och stadsbyggnad 
Miljö- och naturskydd 

Rubrik: Vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten för år 
2019  

Ersätter:   

Bilagor:   

Sammanfattning 

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 
2019–2021. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Några av sats-
ningarna: 475 miljoner kronor satsas på elevassistenter inom skolan. Statsbidraget till 
kommuner med socioekonomiskt utsatta områden förstärks med 321 miljoner. Två 
riktade statsbidrag till äldre slopas: 200 miljoner kronor för trygghetsvärdar i trygg-
hetsboenden och 110 miljoner för förbättrad personalkontinuitet inom hemtjänsten. 
Utöver detta har en förenkling av de 500 miljoner som tidigare avsåg äldreboendega-
ranti aviserats. Dessa kommer nu istället betalas ut efter antal äldre i kommunerna. 
Statsbidragen för fritidspengen på 50 miljoner respektive obligatoriskt kommunalt för-
äldraskapsprogram på 75 miljoner utgår. 

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
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CIRKULÄR 19:18 

Ekonomi och styrning 
Ekonomisk analys 
Jonathan Fransson m.fl. 
EJ 

Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 
Personalfrågor 
Funktionshinderområdet 
Äldreomsorg 
Invandrar- och flyktingfrågor 
Arbetsmarknad 
Barnomsorg och utbildning 
Plan- och stadsbyggnad 
Miljö- och naturskydd 

 

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 

2019 års ekonomiska vårproposition och vårändrings-
budgeten för år 2019 
Den 10 april presenterade regeringen 2019 års ekonomiska vårproposition (2018/19:100) 
och Vårändringsbudgeten för 2019 (2018/19:99).Vi sammanfattar de förslag inom olika 
områden som berör kommunerna åren 2019–2021. Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) egna kommentarer skrivs i kursiv stil. 

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 
2019–2021. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan sammanfat-
tas några av satsningarna: 

• 475 miljoner kronor satsas på elevassistenter inom skolan. 

• Statsbidraget till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden förstärks med 321 
miljoner kronor. 

• Två riktade statsbidrag till äldre slopas: 200 miljoner kronor för trygghetsvärdar i 
trygghetsboenden och 110 miljoner kronor för förbättrad personalkontinuitet inom 
hemtjänsten. Utöver detta har en förenkling av de 500 miljoner kronor som tidigare 
avsåg äldreboendegaranti aviserats. Dessa kommer nu istället betalas ut efter antal 
äldre i kommunerna. 

• Statsbidragen för fritidspengen på 50 miljoner kronor respektive obligatoriskt kom-
munalt föräldraskapsprogram på 75 miljoner kronor utgår. 

Det är endast i Vårändringsbudgeten för 2019 som ovanstående medel tillförts kommu-
nerna. SKL hade hellre sett att resurser till sektorn kommer som generella långsiktiga 
bidrag i stället för tillskott under pågående år, vilka först beslutas av riksdagen i juni. 
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Ekonomi 

Den samhällsekonomiska prognosen i vårpropositionen 
Här följer en sammanfattning av den beskrivning som ges av den samhällsekonomiska 
prognos för 2019 och 2020 på vilken vårpropositionen vilar (se kapitel 3). Antaganden 
för 2021 och 2022 kommenteras separat samt visas i tabell 1. 

Sammanfattande punkter 

• Nedreviderad BNP-tillväxt 2019. 

• Ljus bild tecknas av arbetsmarknaden; sysselsättningsuppgången avtar men fortsätter; 
låg arbetslöshet väntas bestå åren framöver. 

• Utrymme för ytterligare reformer saknas för 2019 och är mycket litet 2020. 

BNP-tillväxten i Sverige bedöms 2019 och 2020 bli lägre än de senaste åren. 
Avmattningen i den internationella konjunkturen, liksom sjunkande bostadsinvesteringar 
samt en inbromsning i offentlig konsumtion i Sverige, antas bidra till den svagare 
svenska tillväxten. 

Resursutnyttjandet i samhällsekonomin bedöms vara högre än normalt både 2019 och 
2020. Det är en förklaring till den låga BNP-tillväxt som beräknas dessa år. Den kon-
junkturförsvagning som regeringen räknar med 2019 och 2020 tar samhällsekonomin 
mot ett läge av normalkonjunktur 2021. 

Den förväntade konjunkturförsvagningen i Sverige väntas innebära att de senaste årens 
förstärkning av arbetsmarknaden upphör. Sysselsättningen bedöms öka i en långsam-
mare takt under 2019, till följd av en mer dämpad efterfrågan samt en långsammare till-
växt av befolkningen i arbetsför ålder. Även tillväxten i arbetskraften väntas avta. Ar-
betslösheten 2019 beräknas vara oförändrad jämfört med 2018. År 2020 bedöms syssel-
sättningen och arbetskraften fortsätta stiga, men i en betydligt långsammare takt än un-
der föregående år. En närmast obetydlig uppgång i den relativa arbetslösheten (antalet 
arbetslösa som andel av arbetskraften) beräknas ske kommande år. 

Tillväxten i sammanvägd BNP i de länder som är viktiga för Sveriges utrikeshandel be-
räknas bli lägre de kommande åren. Trots detta antas den svenska exportmarknaden 
växa snabbare 2019 och 2020, än 2018. Exportprognosen för 2019 och 2020 visar dock 
tillväxt ungefär som för helåret 2018. Den svenska kronan förstärks något kommande år 
men kvarstår på en svag nivå. Nettoexporten beräknas bidra positivt till BNP-utveckl-
ingen både 2019 och 2020. 

Bostadsinvesteringarna bedöms minska de närmaste åren. De senaste årens goda in-
komstutveckling, den starka utvecklingen på arbetsmarknaden och fortsatt låga räntor är 
faktorer som talar för en fortsatt hög efterfrågan på bostäder 2019 och 2020, varför en 
hög nivå på byggandet ändå kvarstår. I näringslivet finns ett behov av investeringar för 
att öka produktionskapaciteten men detta hålls tillbaka av den svagare konjunkturut-
vecklingen, både i Sverige och omvärlden. Näringslivets investeringar (exklusive bostä-
der) bedöms fortsätta att öka 2019, men i en långsammare takt än tidigare. 
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Hushållens konsumtion bedöms växa i en mer måttlig takt 2019, jämfört med tidigare 
år, men konsumtionstillväxten antas bli högre redan 2020. Hushållens disponibla in-
komster beräknas öka i långsammare takt när sysselsättningsuppgången mattas av. Kon-
sumtionstillväxten väntas dock inte dämpas i motsvarande grad då hushållen antas dra 
ned på sitt höga sparande. 

De offentliga konsumtionsutgifterna väntas utvecklas svagt de kommande åren. Det 
förklaras bl.a. av att de migrationsrelaterade utgifterna förknippade med nyanländas 
första år i Sverige successivt minskar. Samtidigt ökar den offentliga sektorns inkomster i 
svagare takt, jämfört med perioden 2015–2017 när inkomsterna steg ovanligt snabbt. Det 
beror dels på att skatteunderlaget såsom lönesumman inte väntas öka lika snabbt, dels på 
tidigare beslutade skattesänkningar. 

Stigande löner i omvärlden samt ett fortsatt högt resursutnyttjande på arbetsmarknaden i 
Sverige bedöms ge något högre löneökningar framöver. Under 2019 och 2020 väntas 
KPIF-inflationen bli lägre än 2 procent, bland annat som följd av att energipriserna vän-
tas stiga mindre än 2018. Reporäntan bedöms bli fortsatt låg 2019 och 2020. 

Det finansiella sparandet i offentlig sektor beräknas 2019 och 2020 hamna nära utfallet 
för 2018 (0,7 procent av BNP). Detta är högre än nivån för överskottsmålet, 1/3 procent 
av BNP. Eftersom resursutnyttjandet 2019 och 2020 antas vara högre än normalt gynnas 
det faktiska sparandet, bland annat genom skatteinkomster som är högre än ”vid normal-
konjunktur”. Nivån på det strukturella sparandet – vilket tar hänsyn till konjunkturens 
inverkan på inkomster och utgifter – beräknas följaktligen vara lägre än det finansiella 
sparandet både 2019 och 2020. Beräknat strukturellt sparande ligger 2019 något under 
överskottsmålets 1/3 procent av BNP. Enligt det nya finanspolitiska ramverket ska över-
skottsmålet, med den nya målnivån som gäller från och med 2019, utvärderas på basis av 
det strukturella sparandet. Denna indikation pekar på att det inte finns något utrymme för 
ytterligare reformer. 

Det finns flera osäkerhetsfaktorer i prognosen. Risker kopplade till Storbritanniens ut-
träde ur EU samt den pågående handelskonflikten mellan USA och flera andra länder 
kan leda till att den ekonomiska utvecklingen i Sverige blir svagare än väntat. Konjunk-
turutvecklingen i omvärlden kan också bli starkare än väntat, t.ex. om handelskonflikten 
trappas ned och förtroendet i världsekonomin ökar. I Sverige utgör en svag utveckling på 
bostadsmarknaden en osäkerhetsfaktor. 

Den samhällsekonomiska utvecklingen 2021 och 2022 utgör ett scenario där konjunk-
turläget gradvis går mot balanserat resursutnyttjande. BNP-gapet antas vara noll dessa år 
och BNP-utvecklingen följer därmed potentiell BNP, vilken beräknas utifrån uppskatt-
ningar om potentialen för antalet arbetade timmar respektive potentialen för produktivi-
teten (BNP per timme). Metodiken för denna kalkyl inbegriper en rad antaganden. Ex-
empelvis antas oförändrade skattesatser samt endast beslutade och aviserade föränd-
ringar av statens utgifter. 

Kommunsektorn som helhet antas redovisa ett resultat som är i linje med god ekonomisk 
hushållning. Detta får som konsekvens att den kommunala konsumtionen avviker från de 
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behov som kan beräknas utifrån demografin. Antagandet om oförändrade offentliga ut-
gifter innebär en minskning av den offentliga konsumtionen både 2021 och 2022. Då 
BNP dessa år inte beräknas från användningssidan utan fastställs från utbudssidan inne-
bär den kalkylmässigt svaga offentliga konsumtionen att andra delar av användningen 
blåses upp – däribland hushållskonsumtionen, vilket höjer de beräknade momsintäkterna 
och därigenom gynnar de intäkter som beräknas för staten. Scenariot för 2021 och 2022 
är i hög grad beroende av metodiken (regeringens ”prognosprinciper”) och den skisse-
rade utvecklingen är i högsta grad kalkylmässig. 

Att sysselsättningsgraden år 2022 (när ekonomin antas vara i konjunkturell balans) be-
räknas vara nästan lika hög som högkonjunkturens rekordnivåer 2018 framstår som en 
tämligen hoppfull bedömning vad gäller den långsiktiga potentialen för antalet syssel-
satta och antalet arbetade timmar. 

Tabell 1. Sammanfattningstabell över regeringens prognos i vårpropositionen 
Procentuell förändring om inte annat anges; prognoser från november 2018 i parentes 

 2018 2019 2020 2021 2022 

BNP1 2,4 (2,6) 1,6 (2,1) 1,4 (1,4) 1,5 (1,5) 2,0 

Arbetade timmar1 2,4 (1,9) 1,0 (0,9) 0,3 (0,4) 0,4 (0,2) 0,6 

Arbetslöshet2 6,3 (6,4) 6,3 (6,4) 6,4 (6,4) 6,4 (6,5) 6,5 

BNP-gap3 1,2 (1,4) 1,0 (1,3) 0,4 (0,5) 0,0 (0,0) 0,0 

Timlöner4 2,6 (2,6) 2,8 (3,0) 2,9 (3,2) 3,1 (3,3) 3,2 

KPIF, årsgenomsnitt 2,1 (2,1) 1,7 (2,0) 1,5 (1,9) 1,9 (2,0) 2,0 

Prisbasbelopp, tusen kronor 45,5 (45,5) 46,5 (46,5) 47,5 (47,3) 48,4 (48,4) 49,4 

Finansiellt sparande i off. 
sektor5 

0,7 (1,0) 0,6 (1,2) 0,7 (2,0) 1,1 (2,6) 1,9 

Strukturellt sparande i off. 
sektor5 

0,1 (0,4) 0,2 (0,8) 0,5 (1,8) 1,0 (2,6) 1,9 

Konsoliderad bruttoskuld5 38,8 (38,2) 34,5 (34,6) 32,8 (31,6) 30,9 (28,5)  28,2 

1Kalenderkorrigerade.    2Procent av arbetskraften.    3Procent av potentiell BNP.  
4Konjunkturlönestatistiken.     5Procentandel av BNP. 

Källa: 2019 års vårproposition. 

Frågor om Ekonomi kan ställas till Anders Brunstedt tfn 08-452 78 19, avdelningen för 
ekonomi och styrning. 
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Regeringens skatteunderlagsprognos 
Enligt regeringen har det kommunala skatteunderlaget ökat starkt under flera år men för-
väntas mattas av något framöver. Det beror enligt regeringen främst på att tillväxten i lö-
nesumman bedöms avta. Man påpekar att skatteunderlaget också påverkas av regeländ-
ringar och att den underliggande ökningen varit starkare än den faktiska 2018 och 2019. 
Det beror främst på sänkt skatt för personer som fyllt 65 år. Men man bedömer att skat-
teinkomsterna också höjs något av att skattefriheten för privat hälso- och sjukvård tagits 
bort samt införandet av löpande rapportering av uppgifter på individnivå i arbetsgivarde-
klarationer. 

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser 
Procentuell förändring 

  2018 2019 2020 2021 2022 2018–2022 

Reg apr 3,9 3,1 3,2 3,5 3,8 18,8 

ESV mar 3,6 3,3 3,5 3,1 3,1 17,8 

SKL feb 3,6 2,9 2,9 3,8 4,0 18,5 

Reg nov 4,0 3,5 3,6 3,5  19,4 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 

Regeringens prognos visar större ökning av skatteunderlaget än SKL:s 2018 bedömning 
från februari. Båda prognosmakarna utgår från samma utveckling av lönesumman och 
vi saknar kännedom om vad som förklarar skillnaden. 

Sett över hela perioden 2019–2022 är den totala skatteunderlagstillväxten lika stor i 
båda prognoserna. Regeringen räknar dock med större ökningstal 2019–2020 medan 
det är tvärtom 2021–2022. Regeringen förutser större sysselsättningsökning än SKL, 
framförallt i början av perioden. Det motverkas av att regeringens beräkningar utgår 
från lägre lönehöjningar och svagare utveckling än SKL av andra delar av skatteun-
derlaget. 

Frågor om Skatteunderlaget kan ställas till Bo Legerius, tfn 08-452 77 34, avdelningen 
för ekonomi och styrning. 

Förändringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning, kommuner 
Inga förändringar av utgiftsområde 25. 
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Barn och utbildning 
Ett riktat statsbidrag införs för att anställa fler lärarassistenter i skolan. För 2019 avsätts 
475 miljoner kronor och från och med 2020 beräknas statsbidraget till 500 miljoner. En 
statsbidragsförordning tas fram och beslutas efter att riksdagen beslutat om vårändrings-
budgeten. 

För att underlätta för kommuner med behov av fjärrundervisning anser regeringen att det 
bör införas en möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att etablera fjärrundervisning. 10 
miljoner kronor avsätts för ändamålet redan 2019. 

Anslaget för regionalt yrkesvux minskas innevarande år med 397 miljoner kronor då re-
geringen bedömer att statsbidraget inte kommer att användas fullt ut under året. Även 
anslaget för utbildning för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och 
sjukvård minskas med 48 miljoner då medlen inte bedöms användas fullt ut. 

De 10 miljoner kronor som riksdagen beslutade att avsätta 2019 för fortbildning av för 
skollärare så att de blir behöriga att undervisa i nya årskurs 1 vid ett införande av en tio-
årig grundskola tas bort. Regeringen anser det är för tidigt att påbörja sådana fortbild-
ningsinsatser eftersom ett införande av en tioårig grundskola behöver utredas. 

Vad gäller lärarassistenter har regeringen också tidigare aviserat att Skolverket ska få i 
uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för hur lärarassistenter, socionomer och andra 
yrkesgrupper ska kunna avlasta lärarna. Vad gäller det ekonomiska bidraget för att eta-
blera fjärrundervisning finns det ännu ingen information om hur detta kommer utformas 
och kunna sökas. 

Frågor om förskola, grundskola och gymnasieskola kan ställas till Eva-Lena Arefäll, tfn 
08-452 79 45, frågor om vuxenutbildning till Kristina Cunningham, tfn 08-452 79 14, 
eller Helena Wintgren tfn 08-452 74 70, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad. 
Frågor om förskola, grundskola och gymnasieskolan kan även ställas till Mona Fridell, 
tfn 08-452 79 10, avdelningen för ekonomi och styrning. 
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Kultur- och fritidsområdet 

Kulturskola 
Statligt bidrag för kommunal kulturskoleverksamhet återinförs med 50 miljoner kronor 
för 2019. Bidraget togs bort i den budget som beslöts av riksdagen i december 2018 men 
återinförs från och med den 1 juli. För 2019 föreslår regeringen 50 miljoner, jämfört med 
100 miljoner som bidraget uppgått till tidigare, med hänvisning till att de medel som nu 
beslutas endast avser andra halvåret. 

Minskning av bidrag till litteratur och kulturtidskrifter med 5 miljoner kro-
nor 
Riksdagen anvisade 5 miljoner kronor till anslaget för att nå ungdomar från socioekono-
miskt svaga miljöer. Regeringen menar att satsningen Stärkta bibliotek tillgodoser det 
aktuella behovet och föreslår därför att anslaget 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtid-
skrifter bör minskas med 5 miljoner. 

Frågor om kultur och fritidsområdet kan besvaras av Louise Andersson, tfn 08-
452 74 22 och Nils-Olof Zethrin, tfn 08-452 79 96, avdelningen för tillväxt och 
samhällsbyggnad. 

Individ- och familjeomsorg 

Föräldrastödsprogram avslutas 
Tidigare beslut om att avsätta 75 miljoner kronor för att göra det obligatoriskt för kom-
munerna att erbjuda föräldrastödsprogram till föräldrar som upplever svårigheter i sitt 
föräldraskap dras in då regeringen inte anser att det bör införas. 

Frågor om barn och ungdomsvård kan ställas till Marta Nannskog, tfn 08–452 78 68, 
avdelningen för vård och omsorg. 

Fritidspeng 
Beslut från höstbudgeten om 50 miljoner kronor för att återinföra fritidspengen tas bort i 
vårändringsbudgeten. Regeringen avser därmed inte heller att återkomma med ett lagför-
slag om ett återinförande. 

Frågor om fritidspengen kan ställas till Katrien Vanhaverbeke tfn 08-452 75 15, 
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Jämställdhet och kvinnofrid 
Regeringen satsar 45 miljoner kronor i vårbudgeten för insatser som ska motverka våld i 
nära relationer. I satsningen ingår en förstärkning av Nationellt centrum för kvinnofrid 
(NCK). 

Vidare avsätts 45 miljoner kronor för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och för-
tryck. Medlen ska bland annat användas för att förstärka det nationella kompetensteamet 
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mot hedersrelaterat våld och förtryck, stärka kunskaperna på chefsnivå hos relevanta ak-
törer och stötta kommuner i att utveckla metoder för sitt arbete. 

Regeringen satsar ytterligare 40 miljoner kronor för att stärka stödet till kvinno- och tjej-
jourer under 2019. 

Frågor om kvinnofrid kan besvaras av Frida Olgun, tfn 08-452 78 81, avdelningen för 
vård och omsorg. 

Äldreomsorg 
Enligt regeringens förslag i vårändringsbudgeten uppgår bidrag till äldreomsorgen till 
drygt 1,3 miljarder kronor 2019. Förslaget innebär en minskning med 310 miljoner jäm-
fört med riksdagens beslut i december 2018. 

Regeringen föreslår att riksdagens beslutade höjning av investeringsstödet för bostäder 
till äldre på 300 miljoner kronor till totalt 700 miljoner genomförs men att medlen an-
vänds för investeringar i biståndsbedömt trygghetsboende. Regeringen vill också se en 
annan inriktning på statsbidraget till kommunerna på 500 miljoner för att möjliggöra er-
bjudande om särskilt boende inom 3 månader. Därför föreslås en fördelning till samtliga 
kommuner utifrån antalet äldre i respektive kommun, istället för ett prestationsbaserat 
bidrag. Kompetenssatsningen på 50 miljoner om demensutbildning till personal i äldre-
omsorgen kvarstår enligt tidigare beslut. Vidare avslutar regeringen det riktade stödet för 
anställning av resurspersoner i trygghetsboenden, 200 miljoner, och satsningen för att 
uppnå en god personalkontinuitet i hemtjänsten, 110 miljoner. 

Andelen, och antalet, av befolkningen som är över 65 år ökar i Sverige. Det innebär att 
behov och efterfrågan på bland annat äldreomsorg väntas öka de kommande åren. Vi 
ser redan nu att många av kommunerna har svårt att få resurserna att räcka. Bristen på 
arbetskraft med rätt kompetens blir allt mer påtaglig. Kompetensförsörjningen är en stor 
utmaning för vården och omsorgen om äldre. 

Trots de ökade demografiska behoven så minskar staten sitt stöd till äldreomsorgen. I 
2018 års budget fanns drygt 2,5 miljarder kronor i riktade bidrag till äldreomsorgen. Av 
dessa var 2 miljarder tidsbegränsade medel som riktades till bemanning inom äldre-
omsorg, där 2018 var det sista året för satsningen. I vårbudgeten uppgår anslaget till 
äldreomsorgen till 1,3 miljarder. När en riktad satsning upphör bör medlen föras över 
till de generella bidragen. 

SKL ser positivt på att regeringen ändrar på ett av de tidigare aviserade riktade statsbi-
draget på 500 miljoner kronor till äldreomsorgen så att det fördelas utifrån antal äldre i 
kommunen och utan krav på motprestation. 

Frågor om äldreomsorg kan ställas till Greger Bengtsson, tfn 08-452 75 19, eller Helena 
Henningson, tfn 08-452 79 35, avdelningen för vård och omsorg. 
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Funktionshinderområdet 
Anslaget för statlig assistansersättning ökas med 150 miljoner kronor för 2019. Detta av-
ser halvårseffekt av det förslag om att behov av hjälp med andning och sondmatning ska 
ses som grundläggande behov som är på remiss under våren och som planeras att träda 
ikraft 1 juli i år. 

Detta innebär en viss återställning av de kostnadsökningar för kommunala LSS-insatser 
som tidigare inträffat vid förändringar i bedömningen av grundläggande behov. 

Frågor om funktionshinderområdet kan ställas till Ulrika Lifvakt, tfn 08-452 74 54, 
avdelningen för vård och omsorg, eller till Peter Sjöquist, tfn 08-452 77 44, avdelningen 
för ekonomi och styrning. 

Regionala tillväxtåtgärder 

Delegationen mot segregation får fortsatt finansiering 
Delegationen mot segregation (Delmos) inrättades den 1 januari 2018 med uppdrag att 
bidra till att minska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i so-
cioekonomiskt utsatta områden. Regeringen beslutade i mars 2018 om en långsiktig sats-
ning på kommuner och områden med socioekonomiska utmaningar under perioden 
2018–2027 där 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden skulle få stöd via 
ett statsbidrag i syfte att stärka ekonomisk och social utveckling. Riksdagen beslutade i 
december 2018 att anslaget till Delegationen mot segregation skulle halveras och använ-
das till att avveckla myndigheten under 2019. Riksdagen fattade även beslut om en 
minskning på 378 miljoner kronor till anslaget åtgärder mot segregation jämfört med re-
geringens förslag i Budgetpropositionen för 2019. För att finansiera ingångna åtaganden 
2019 beslutades emellertid 100 miljoner till anslaget i december 2018. 

Regeringen föreslår att myndighetens anslag ska öka med 11 miljoner kronor för 2019 så 
att de kan fullgöra sina uppgifter och tillförs ytterligare 321 miljoner, för att infria ingå-
ende åtaganden för 2019. Ny ram 2019 för åtgärder mot segregation är 421 miljoner. 

SKL har i nuläget ingen information om medel för statsbidraget till kommuner med so-
cioekonomiskt eftersatta områden för perioden 2020–2027. 

Frågor om regionala tillväxtåtgärder besvaras av Kristina Cunningham tfn 08-452 79 14, 
avdelningen för utbildning och arbetsmarknad. 
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Infrastruktur, fastigheter och räddningstjänst 

Fastigheter 
Anslaget för investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 
minskas med 750 miljoner kronor 2019, det är en anpassning till prognosen för tidigare 
beslutade projekt med utbetalning under året. Investeringsstödet kommer att finnas kvar, 
fast i förändrad form, enligt 73-punktsprogrammet. Därför förslår regeringen en höjning 
av anslaget på totalt 6 000 miljoner ackumulerat för 2020–2022 för att redan inkomna an-
sökningar om stöd enligt de gamla reglerna ska kunna beviljas i år. 

Frågor om bostäder kan ställas till Peter Sjöquist, tfn 08-452 77 44, avd för ekonomi & 
styrning, och Jan-Ove Östbrink, tfn 08-452 71 05, avd för tillväxt & samhällsbyggnad. 

Räddningstjänst 
Insatserna som genomfördes sommaren 2018 för att bekämpa skogsbränder i flera delar 
av landet har medfört omfattande kostnader för de drabbade kommunerna. För att kunna 
betala ut den ersättning kommunerna är berättigade till i enlighet med lagen om skydd 
mot olyckor behöver anslaget tillföras ytterligare medel. Regeringen anser därför att an-
slaget 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. bör ökas med 170 miljoner kr. 

Frågor till Markus Planmo, tfn 08-452 79 65, avd för tillväxt & samhällsbyggnad. 

Nationell transportinfrastruktur 
Regeringen föreslår att anslaget Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ökas 
med 122 miljoner kronor. 

SKL anser att det är positivt att utöka satsningar på bättre infrastruktur på enskilda 
vägar och järnvägsunderhåll för godstransporter i hela landet. SKL har tidigare fram-
fört att utveckling av godstrafikstråk är en nyckelfråga för hållbar regional utveckling 
och tillväxt i hela landet. SKL anser att transportsystemet behöver utvecklas efter lands-
bygdens behov. 

Frågor om regionala tillväxtåtgärder besvaras av Selda Taner tfn 08-452 78 96, och Sara 
Rhudin, tfn 08-452 75 44, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Bredband 
För att bidra till att nå regeringens bredbandsmål, och ge fler tillgång till snabbt bred-
band i lands- och glesbygd, tillförs landsbygdsprogrammet 95 miljoner kronor. 

Det är positivt att regeringen tillför stödmedel för bredbandsutbyggnad även om tillskot-
tet är marginellt. Det är olyckligt att de tillförs landsbygdsprogrammet i ett skede där 
Jordbruksverket genom skärpta föreskrifter har försvårat eller tom omöjliggjort för 
kommunala stadsnät att ta del av medlen. 

Frågor ställs till Michaela Stenman tfn 08-452 78 96, avd för tillväxt & samhällsbyggnad. 
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Miljö 
Anslag till investeringsstöd till solceller ökas med 300 miljoner kronor, samtidigt som 
stödnivån sänks till 20 procent. Anslaget till Klimatanpassning minskas med 55 miljo-
ner, vilket inte bedöms påverka den verksamhet som finansieras. Anslaget till sanering 
och återställning av förorenade områden ökas med 40 miljoner. 

Ett antal kommuner påverkas av avskaffad skattenedsättning av energiskatt och höjd 
koldioxidskatt för värmeproduktion i kraftvärmeverk vilka också omfattas av EU:s ut-
släppshandel, ETS. På årsbasis handlar det om 436 miljoner kronor, vilket förväntas avta 
över tid. 

SKL tillhör de remissinstanser som var kritiska eftersom användningen av fossila bräns-
len i kraftvärmeanläggningar i de flesta fall redan är under avveckling och resurser be-
hövs till ersättningsinvesteringar. En tidigarelagd stängning av dessa kraftvärmeanlägg-
ningar riskerar att förvärra den redan akuta effektsituationen i framförallt storstäderna 
och kan medföra ökad import av fossil el. 

Frågor om miljö kan ställas till Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66 avdelningen för till-
växt och samhällsbyggnad. 

Klimatinvesteringar 
Regeringen bemyndigas att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidi-
gare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst totalt 1 600 miljoner kronor 
ackumulerat under perioden 2020–2023. 

Anslaget används bl.a. för klimatinvesteringar på lokal och regional nivå samt stöd till 
installation av laddinfrastruktur för elfordon. För att stimulera till överflyttning av gods-
transporter från väg till sjöfart har ett tillfälligt ekobonussystem införts. För att möjlig-
göra utbetalningar av ekobonus behöver anslagsändamålet utvidgas för att omfatta så-
dant stöd. Vidare behöver anslaget ökas med 8 miljoner kronor för att finansiera redan 
ingångna avtal. Motsvarande minskning har gjorts inom utgiftsområde 22, Kommunikat-
ioner. 

SKL är positivt till att regeringen genomför satsningar för klimatinvesteringar på lokal 
och regional nivå, bl.a. för utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon. SKL har sedan 
tidigare ställt sig positivt till satsningen Klimatklivet. SKL är även positiv till att den re-
dan genomförda satsningen Ekobonus för överflyttning av godstransporter från väg till 
sjöfart. Att i högre grad utnyttja vattenvägarna för godstransporter är en viktig del i om-
ställningen mot ett hållbart transportsystem. 

Frågor om klimatinvesteringar besvaras av Ida Nelson, tfn 08-452 79 43, avdelningen 
för tillväxt och samhällsbyggnad. 
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Arbetsgivarfrågor 

Lönebildning 
Svensk ekonomi har utvecklats starkt och utbudet av arbetskraft har ökat snabbt de sen-
aste åren. Tillsammans med den starka konjunkturen har det bidragit till en historiskt 
hög sysselsättningsgrad. Arbetsgivare främst i offentlig sektor uppger brist på arbets-
kraft. 

Produktiviteten har däremot endast ökat svagt, och det relativt höga resursutnyttjandet på 
arbetsmarknaden avspeglas inte i löneökningstakten. Arbetskostnaderna per producerad 
enhet stiger relativt snabbt, vilket driver upp kostnadsutvecklingen i företagen och håller 
uppe inflationstakten. 2019–2022 förväntas dock löneökningstakten stiga något bl.a. på 
grund av en gradvis stigande produktivitetstillväxt, stigande löner i omvärlden och en 
fortsatt stabil arbetsmarknadsutveckling. 

Enligt den preliminära konjunkturlönestatistiken uppgick löneutvecklingen 2018 till 2,6 
procent. Prognosen för periodens timlöneutveckling har reviderats ned något jämfört 
med tidigare och ligger på 2,8 % (2019), 2,9 % (2020), 3,1 % (2021) och 3,2 % (2022). 

Det särskilda statsbidraget för satsningen på lärarlöner kvarstår. 

Frågor om lönebildning besvaras av Pia Murphy, tfn 08-452 79 38, avdelningen för 
arbetsgivarpolitik. 

Arbetsmarknad och arbetsliv 
I Vårpropositionen beskrivs att genomförandet av Januariavtalet nu påbörjas. Där besk-
rivs att utgångspunkten är att Arbetsförmedlingen vid behov ska kunna erbjuda person-
liga möten i hela landet inom ramen för sitt myndighetsansvar. Regeringen avser åter-
komma om formerna för Arbetsförmedlingens framtida deltagande i servicekontoren. 

SKL ser det som nödvändigt att arbetslösa och nyanlända ska kunna möta personligt 
stöd från Arbetsförmedlingen i sin egen kommun och att närvaron också är avgörande 
för att kunna bibehålla god samverkan. 

I Vårändringsbudgeten föreslår regeringen en nedsättning av det samlade uttaget av ar-
betsgivaravgifter och allmän löneavgift införs på ersättning till ungdomar som vid årets 
ingång har fyllt 15 men inte 18 år. Endast ålderspensionsavgift betalas på ersättning upp 
till 25 000 kronor per kalendermånad. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 augusti 2019 
och för ersättning som utges efter 31 juli 2019. 

SKL har tidigare ställt sig positiv till en nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga un-
der 18 år för att stimulera feriearbete. SKL har dock påpekat att 25 000 kronor är en 
hög nivå och vikten av att konstruktionen inte får unga att prioritera arbete framför stu-
dier. 

Ramanslaget för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ökas med 335 miljoner 
kronor från dagens 10 311 miljoner. Detta för att ytterligare stärka arbetet med att rusta 
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arbetssökande för att möta arbetsgivares behov, och särskilt för att stärka insatser inom 
lokala jobbspår där Arbetsförmedlingen, kommuner och arbetsgivare samverkar. 

SKL ser positivt på arbetet med jobbspåren och hur det stärker individernas etablering 
och samarbete mellan aktörer. Samtidigt kan konstateras att ramanslaget för arbets-
marknadspolitiska program och insatser för 2018 var 13 422 miljoner kronor. Även med 
föreslagen ökning är nivån på ramanslagen för arbetsmarknadspolitiska program och 
insatser 2 776 miljoner lägre för 2019 jämfört med 2018. SKL saknar en analys av vilka 
konsekvenser det får för arbetslösa och de som lämnar etableringsprogrammet. Det 
finns också betydande risk att detta tillsammans med att Arbetsförmedlingens förvalt-
ningsanslag är 781 miljoner lägre för 2019 jämfört med 2018 kommer att medföra 
ökade kostnader för landets kommuner gällande ekonomiskt bistånd och kommunala ar-
betsmarknadsinsatser. För detta saknas också analys. 

Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar ökas med 80 miljoner kronor. 
Regeringen avser att ta bort det förordningsstyrda kravet på nystartsjobb om att andra 
anställningsförmåner än lön ska följa av, eller vara likvärdiga med, kollektivavtal. Detta 
förväntas leda till fler nystartsjobb. Genom att fler arbetslösa, deltagare i etableringspro-
grammet och deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin antas få ett nystartsjobb bedöms 
samtidigt utgifterna för arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, etableringsersättning och 
arbetsmarknadspolitiska program minska. Ikraftträdande planeras att ske i augusti 2019. 

SKL bedömer det svårt att se hur stor del av detta som kommer kommuner och regioner 
till del till skillnad från insatser som extratjänster som är destinerade medel för kommu-
nal sektor. Anslaget för Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar blir 
även med denna förstärkning 763 miljoner kronor lägre för 2019 jämfört med 2018. 

Regeringens bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden för Europeiska socialfonden 
m.m. för perioden 2014–2020 ökar med 165 miljoner kronor, till totalt 3 850 miljoner 
ackumulerat 2020–2023. 

SKL får flera signaler om att befintliga samverkansstrukturer kring arbetslösa inom 
FINSAM, ESF och DUA behöver värnas och försvaras i den förändring som nu sker av 
arbetsmarknadspolitiken. SKL är därför positivt till förstärkningen kring ESF och anser 
att medlen exempelvis bör användas för att stärka Arbetsförmedlingens närvaro och 
samverkan i hela landet samt strategiskt kompetensförsörjningsarbete. 

Frågor om Arbetsmarknad besvaras av Phia Moberg, Tor Hatlevoll och Vincent Paciello 
Lundvall på Förhandlingssektionen och av Åsa Karlsson, Oscar Svensson och Per 
Överberg på Arbetsmarknadssektionen. 
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Arbetsmiljö 
Inriktningen på anslaget avseende arbetslivspolitik utvidgas så att det även kan användas 
för stöd till företagshälsovårdens kompetensförsörjning. Det omfattar därmed även Myn-
digheten för arbetsmiljökunskaps (Mynaks) utgifter för stöd för företagshälsovårdens 
kompetensförsörjning. 

Frågor om Arbetsmiljö besvaras på av Gunnar Sundqvist, tfn 08-452 71 08, avdelningen 
för arbetsgivarpolitik. 

Jämställdhet 
Regeringens föreslår att anslaget ökas med 40 miljoner kronor för Jämställdhetsmyndig-
heten. I december fattade riksdagen beslut om att halvera Jämställdhetsmyndighetens 
förvaltningsanslag 2019 jämfört med regeringens förslag i budgetpropositionen för 2019. 
Anslaget skulle användas för att avveckla myndigheten till den 31 december i år. Rege-
ringen anser dock att Jämställdhetsmyndigheten inte ska avvecklas och föreslår därför 
att myndigheten tillförs 40 miljoner 2019. 

Jämställdhetsmyndighetens uppgifter omfattar bl.a. uppföljning, analys, samordning och 
stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska delmålen och har därmed en viktig roll för 
genomförandet av jämställdhetspolitiken. För att myndigheten ska kunna fullgöra sina 
uppgifter behöver ytterligare medel tillföras. 

Frågor om Jämställdhet besvaras av Charlotta Undén, tfn 08-452 71 62, och Anna 
Ulveson, tfn 08-452 74 67, avdelningen för arbetsgivarpolitik. 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
Avdelningen för ekonomi och styrning 
Sektionen för ekonomisk analys 

 
 
Niclas Johansson 

 Jonathan Fransson 
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Det var en gång ett bostadsbolag 
som skulle fylla 50 år och det min-
sann skulle firas. Alla funderade och 
funderade och så kom de på det! 
De skulle bygga skojiga aktivitets-
parker i fyra kommuner och alla 
som bodde där, och strax intill, fick 
vara med och bestämma. 

Skolbarnen ritade fantasifulla 
teckningar, de som gillade att spexa 
slog en dubbelvolt och odlarna 
krafsade sig i pannan med räfsan. 

Här skulle kommas på bra idéer! 
Det viktigaste var att skapa en mö-
tesplats för alla där leken och lusten 
fick rum. Och det skulle göras på 
ett hållbart sätt.

Ekarna i dungen intill fick nytt liv 
som sittplatser och lekredskap och 
regnvatten samlades in till vatten-
leken. Stubbarna blev insektshotell 
och maskarna byggde nya gångar 
under odlingslådorna medan fåg-
larna hittade favoritplatser runt det 

magiska sagoträdet. Alla gav tum-
men upp – här fanns ju även plats 
för de som redan bodde i skogen!

Varje gång du kommer hit hoppas 
vi att du upptäcker något nytt. Som 
att hoppa på ett ben eller känna 
igen en ätbar växt. Våga ta plats 
på scen eller se ett uppträdande. 
Komponera ditt egna träningspass 
i utegymet, fika i gräset eller bara 
studera hur småkrypen hittar nya 
vägar. Det är nu sagan börjar...

SAGAN OM SAGOPARKEN I SÄTERIET

Välkommen hit!

Page 226 of 390



4       

VD om året som gått 6

Omvärldsanalys  8

Mål, styrning och processer 10

Dialog med intressenter  12

Prioriterade hållbarhetsfrågor 14

Förbos affärsplan 2016 – 2020       16

FÖRBOS BOSTÄDER 17
Förvaltning  18

Renovering  21

Effektiv resursförbrukning 26

Nyproduktion  30

FÖRBOS KUNDER  14
Marknadsläget  36

Nöjda kunder  38

Boinflytande  40

30

50

INFLYTTNING I 
KONGAHÄLLA

RUSTAR FÖR FRAMTIDEN

HYRESRÄTTEN ÄR 
EFTERTRAKTAD

36
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE MED HÅLLBARHETSREDOVISNING

Page 227 of 390



HÅLLBARHETS- OCH ÅRSREDOVISNING 2018     5

PRODUKTION: Circus PR & reklam FOTO: Markus Andersson, Oscar Mattsson TRYCK: Alfredssons PAPPER: Scandia 2000. Miljöcertifierat enligt TCF (blekt 
utan klorhaltiga kemikalier), FSC (standard för ett uthålligt och ansvarsfullt skogsbruk), ISO 14001 och Svanen. Tillverkas på Lessebo Bruk i Småland.

FÖRBOS SAMARBETEN 41
Social hållbarhet  42

FÖRBOS VERKSAMHET 45
Medarbetare  46

Omorganisation  79

Bolagsstyrning  50

Styrelse   54

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  55
Ekonomi  57 

Finansiell utveckling  60

Resultaträkning  61

Balansräkning  62

Kassaflödesanalys  64

Noter   65

Årsredovisningens undertecknande   72

Revisionsberättelse  73

Granskningsrapport  75

Kvalitetssäkring av internvärdering fastigheter 75

Fastighetsförteckning 76

GRI-index   80

BIDRAR MED SMARTARE 
RESURSFÖRBRUKNING

VI SKAPAR MÖTESPLATSER 
FÖR ALLA I FYRA KOMMUNER

42

MÄTER FÖR ATT FÅ 
NÖJDA HYRESGÄSTER

38

26

Page 228 of 390



”Att driva vår verksamhet 
handlar mycket om att 

leverera i vardagen, här och 
nu, men också i morgon.”

VD OM ÅRET SOM GÅTT
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När jag summerar 2018 kan jag återigen se tillbaka på ett år med mycket hög aktivitet 
där vardagsförvaltningen och det dagliga samspelet med hyresgäster och kunder utgör 
ryggraden i vår verksamhet. 

Med fokus på idag och i morgon

Vi lyfter fram vikten av att leverera i vardagen, 
här och nu, vilket kräver sitt fokus och ex-
emplen på konkreta genomförda aktiviteter 
under 2018 är många. Liksom föregående 
år har vi extra fokus på att byggstarta nya 
bostäder, genomföra underhåll och renove-
ringar av vårt befintliga bestånd samt olika 
aktiviteter inom hållbarhetsområdet.

Att driva vår verksamhet handlar som 
sagt mycket om att leverera i vardagen här 
och nu men också imorgon. Under året har 
vi både genomfört och startat upp åtgärder 
och aktiviteter som kommer att stärka oss 
och förbättra våra förutsättningar att nå vår 
vision om att uppfattas som en av Sveriges 
bästa hyresvärdar. Kort sagt en investering i 
vår fortsatta resa mot vår vision.

Några exempel på dessa framåtriktade 
initiativ är en ny och förstärkt organisation 
som kommer att ge oss bättre förutsättningar 
i den löpnade förvaltningen samtidigt som 
vi kan upprätthålla tempo i utvecklings-
frågor. Under hösten 2018 gick Förbo med 
i Allmännyttans Klimatinitiativ som ger ny 
kraft åt vårt fortsatta arbete med resursför-
brukning och klimatfrågan. Ytterligare ett 
exempel på framtidsfrågor där vi ökar vårt 
fokus är digitalisering. Inom ramen för vår 
it-strategi ingår vi i allmännyttans digitalise-
ringsinitiativ, ett samarbete som ger oss mer 
kraft och kunskap för att driva dessa viktiga 
frågor.

LÄGET I VÅR OMVÄRLD

Hur ser det ut i vår omvärld och vad kan 
vi vänta oss av de kommande åren? Den 
allmänna bilden är att vi just nu har en 
inbromsning av den allmänna konjunkturen 
och många talar om en mjuklandning snarare 
än någon dramatisk nedgång. Marknaden 
verkar vara överens om att vi kommer att ha 
ett fortsatt lågt ränteläge de kommande åren 
även om stegvisa höjningar är att vänta.

Osäkerheten på bostadsmarknaden för ny-
producerade bostadsrättslägenheter kommer 
sannolikt att hålla i sig under 2019 även om 
den geografiska variationen kan vara stor. 
En minskad nyproduktion bör leda till lägre 
byggpriser på sikt men detta är inget vi kan 
se i dagsläget.

Resursbrist råder på kommunernas 
planavdelningar och investeringsförmågan 
i vissa kommuner blir dimensionerande för 
exploateringstakten.

SÅ PÅVERKAR DET OSS

Hur påverkar då allt detta Förbo?  Den låga 
räntenivån i kombination med en fortsatt 
hög uthyrningsgrad och stor efterfrågan 
på hyresrätter är gynnsam för hyresrätts-
marknaden och för Förbo. Tillgång på 
detaljplanelagd mark är, och bedöms bli, 
dimensionerande för Förbos nyproduktion 
och här har vi, och kommer att ha, en nära 
dialog med kommunerna.

Sammantaget ser således förutsättningarna 
gynnsamma ut de kommande åren och 
Förbos stärks ytterligare inte minst som ett 
resultat av de framåtriktade initiativ som 
genomförts under året. 

Peter Granstedt  
VD Förbo

”VI AGERAR HÅLLBART med 
målsättningen att hållbarhet ska 
genomsyra hela verksamheten 
och att Förbo ska vara känt 
för sitt hållbarhetsarbete. Det 
uppnås genom att sätta fokus 
på hållbarhetsfrågor som också 
rimmar väl med kommunernas 
fokus för perioden. Förbo ska 
bidra med insatser inom om-
råden där bolaget kan påverka 
och verkligen göra skillnad.”

Ur Förbos affärsplan 2016–2020

VD OM ÅRET SOM GÅTT
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vår OMVÄRLD påverkar verksamheten
OMVÄRLDSANALYS

DIGITALISERING

• Förändrade möjligheter till uppföljning 
och systemövervakning i driften.  

• Höga förväntningar från hyresgäster 
vad gäller tillgänglighet och upp-
koppling. 

• Mer energieffektivt byggande med 
digitala lösningar. 

• Digitaliserade plan- och byggprocesser. 
• Snabb omställning mellan branscher.

Så påverkar det oss: 
Det är viktigt att möta hyresgästernas 
efterfrågan på nättillgång och kapa-
citet oavsett var de bor. Vi ser hur ny 
teknik i alla våra fastigheter, både äldre 
och nybyggda, kan bidra till effektivare 
förvaltning, minskad resursanvändning 
och lägre kostnader. Det ger även stora 
möjligheter att förenkla vardagen för 
våra hyresgäster. 

VÄRDERINGAR

• Att äga är inte självklart.
• Hyresgäster förväntar sig inflytande 

och möjligheter att själva påverka. 
• Det finns ett ökat fokus och krav på 

likabehandling
• Oron för otrygghet i samhället ökar. 

Så påverkar det oss: 
Möjligheterna för våra hyresgäster att 
vara delaktiga och påverka sitt boende 
är många. Förbo kan stärka hyresrätten 
och möta efterfrågan genom att hela 
tiden vidareutveckla boendeerbjudandet 
och till exempel inkludera tjänster och 
service. Som arbetsgivare och hyresvärd 
arbetar vi för nolltolerans mot diskrimi-
nering, särbehandling och trakasserier. 
Att stärka tryggheten lokalt genom 
samverkan blir allt viktigare.   

TILLGÅNG TILL KOMPETENS 

• Svårare än någonsin för arbetsgivare 
att hitta rätt kompetens.

• Brist inom vissa yrkesgrupper. 
• Rekryteringsproblemen väntas öka 

inom de flesta byggyrken.
• Ökad personalomsättning. 
• Pensionsavgångar i fastighetsbranschen.

Så påverkar det oss: 
Konjunkturen är fortsatt stark och 
bostadsbyggnation och infrastruktur-
projekt pågår i regionen. Tillgång på 
arbetskraft minskar inom flera yrken, 
personalomsättningen ökar. Det finns 
risk finns för längre rekryteringstider, 
som kan påverka produktionstakt och 
omfattning. Arbetsgivarvarumärket och 
det strategiska arbetet med personal-
frågor bidrar till att behålla medarbetare 
och locka ny personal. En möjlighet är 
att hitta kompetens bland grupper som 
står längre från arbetsmarknaden.   

# 2

# 1 # 3

5 500 bostäder per  
år saknas – men det 

byggs också
Det finns ett stort behov av 

bostäder i Göteborgsregionen. 
I Göteborgs Stad ökade antalet  
påbörjade bostäder med cirka 
68 procent under 2018 och i 
regionen påbörjades ca 7000 
bostäder. Till skillnad från 

Stockholmsregionen, där läget 
är det motsatta.

Färre bostadsrätter – 
lika många hyresrätter 
Osäkerheten om framtida efter-
frågan och höga bostadspriser 

innebär risk för minskat bostads-
byggande. Andelen påbörjade 

bostäder i landet minskade med 
cirka 20 procent under 2018 

och väntas minska med ytterligare  
6 procent under 2019. Det är 

främst byggandet av bostads-
rätter som  halveras från 2017 

till halvårsskiftet 2019.

ÖKADE KOSTNADER
Hyresregleringen innebär att 

alla hyror ska förhandlas. Många 
bostadsbolag har svårt att få 

täckning för kostnadsökningar 
vid hyresförhandlingar. Taxor 
på vatten, avlopp, värme och 

sophantering ökar regelbundet 
i högre takt än hyrorna – vilket 
direkt påverkar både driftsnetto 

och marknadsvärde.
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Förbo är en del av samhället och en rad faktorer påverkar vår verksamhet. Det är själv-
klart för oss att leva i samklang med vår omvärld, hålla oss uppdaterade om vad som 
händer och bedöma hur företaget och verksamheten kan påverkas. Vi har identifierat 
ett antal områden och trender i samhället som påverkar oss mer. Vi agerar för att ta 
oss an förändringar som bidrar till utveckling genom att våga tänka om och testa nytt. 

# 5

# 4

EKONOMI OCH POLITIK

• Fortsatt överhettad byggmarknad i 
Göteborgsregionen. 

• Nya låne- och amorteringsregler för 
bostadsköpare.

• Ökat ansvar för kommuner att till-
handahålla bostäder för nyanlända 
med uppehållstillstånd. 

• Integration kopplat till boende och 
arbetsmarknad. 

• Fortsatt lågt ränteläge.

Så påverkar det oss: 
En överhettad byggmarknad ökar risken 
för färre eller inga anbud till projekt inom 
renovering och underhåll, vilket kan leda 
till förseningar av byggstarter och i slut- 
ändan högre hyror. Nya regler för bostads- 
köpare kan öka efterfrågan på hyresrätter 
ytterligare. Trycket på kommunerna att 
lösa bostadssituationen för nyanlända 
med uppehållstillstånd är stort, vilket ökar 
pressen att leverera fler bostäder. Högre 
ränta påverkar lönsamheten.

BOSTADSMARKNADEN

• Bostadsbrist i storstadsregionerna.
• Fler stora grupper, som ungdomar 

och nyanlända, söker bostad. 
• Höga trösklar för dessa grupper att 

komma in på bostadsmarknaden 
• Åldrande befolkning. 
• Ökad nyproduktion av bostäder.
• Priser på bostadsrätter och villor 

planar ut och sjunker.

Så påverkar det oss: 
Trycket på bostadsmarknaden gör det 
svårare att hitta bostad, vilket innebär att 
andrahandsuthyrningar och direktbyten 
ökar. Det kan öka risken för olovliga 
andrahandsuthyrningar och olagliga 
ekonomiska överföringar. Förbo vill öka 
takten på bostadsbyggandet och bidra 
med fler bostäder. I en överhettad bygg-
marknad kan det vara svårt att bygga 
rätt produkt med långsiktigt hållbara 
hyresnivåer.  

HÅLLBARHET OCH KLIMATPÅVERKAN 

• Klimatförändringar ger mer extrema 
väderfenomen.

• Krav ställs på att företag och kom-
muner tar ett större socialt ansvar.

• Socialt engagemang – visa på nyttan 
med allmännyttan.

• Klimatfrågan engagerar allt fler.

Så påverkar det oss: 
Hållbarhet är en fråga för alla. Fastighets-
branschen bidrar till exempel genom att 
effektivisera och minska energianvänd-
ningen. Tillsammans med våra hyres-
gäster bidrar vi till minskad miljöpåverkan 
och visar vägen till att leva hållbart. 
Klimatförändringar kan påverka förvalt-
ningen. Fler profilerar sig inom socialt 
ansvar, vilket är en grundläggande del av 
Förbos uppdrag. Vi utvecklar och lyfter 
fram områden där vi kan göra skillnad. 

# 6

OMVÄRLDSANALYS

Svårt att etablera sig 
på bostadsmarknaden 
Hushåll som ska etablera sig 

på bostadsmarknaden har det 
särskilt svårt. Det drabbar unga 

som vill flytta hemifrån och 
nyanlända som vill etablera sig. 

Antingen är det väldigt långa 
kötider, eller så är det nyprodu-
cerade bostäder med en högre 

hyra som står till buds. 

Hinder för byggandet
Höga produktionskostnader och 
brist på detaljplaner för attraktiv 
mark upplever kommunerna som 
de största hindren för byggande. 

Flera kommuner har svårig-
het eratt rekrytera personal till 

berörda förvaltningar. 

Äldre saknar bostäder 
Underskottet av boende för 
äldre väntas inte lösas inom 

de närmaste fem åren. Många 
äldre, särskilt ensamma kvinnor, 

har ansträngd ekonomi. De 
kan därför tvingas bo kvar i 

bostäder som inte motsvarar 
deras behov (för stort, svårskött 
eller brist i tillgänglighet). Det 

ansträngda läget påverkar 
möjligheten att skaffa en ny 

bostad, många har inte råd med 
nybyggda bostäder. Billigare 

lägenheter kan frigöras genom 
omflyttning tack vare bostads-

byggande.
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Vi tar vårt uppdrag som allmännyttigt bolag 
på stort allvar och bidrar i högsta grad till 
samhällsnytta för de som bor hos oss – såväl 
idag som imorgon. En förutsättning för vår 
framgång är att våra ägare och kunder i de 
fyra kommunerna är nöjda med vårt arbete.

STABIL EKONOMI & NYPRODUKTION 

Ett sätt för oss att leva upp till målet med 
nöjda ägare är att ha en god och långsiktigt 
stabil ekonomi. I företagets ägardirektiv 
anges nivåer för både direktavkastning och 
soliditet. För att stämma av om ägarens 
representanter är nöjda med vad Förbo gör, 
samt för att få veta hur väl de känner till hur 
vi arbetar med strategiskt viktiga frågor, ge-
nomför vi en mätning där både politiker och 
tjänstepersoner tillfrågas. Svaren sammanfat-

tas i ett index som visar ägarnas bedömning 
av Förbo. Utfallet för 2018 låg på 82. Det 
långsiktiga målet är att nå 85.

Ett annat sätt att mäta hur väl vi lever upp 
till målet är att följa upp antalet byggstarter. 
Till 2020 vill vi ha påbörjat bygget av minst 
500 nya bostäder. Under 2018 byggstartades 
58 lägenheter.

DIALOG OCH PÅVERKAN

Vi strävar efter att ha en personlig och enkel 
relation med våra hyresgäster. En relation 
som ska präglas av dialog och ömsesidig tillit. 
God service och möjligheter för hyresgästen 
att kunna påverka sitt boende står högt på 
agendan hos oss. Vi vill att våra hyresgäster 
ska känna sig stolta över sin bostad och sitt 
område. För att mäta vad våra hyresgäster 

tycker om oss gör vi regelbundna kund-
mätningar. Även här sammanfattas svaren i 
ett index som visar hyresgästernas samlade 
bedömning av Förbo, ett så kallat serviceindex. 
Förra året sjönk resultatet till 79,5 från den 
tidigare rekordnivån 81,5. Underlaget från 
kundundersökningarna blir därför utgångs-
punkten för de åtgärder vi planerar och 
genomför i våra områden. 

Nöjda medarbetare med förutsättningar att 
göra ett bra jobb är en viktig förutsättning 
för att få nöjda kunder. Därför arbetar vi 
strukturerat med att följa upp hur personalen 
trivs och hur väl verksamheten fungerar ur 
deras perspektiv. Regelbundna medarbetar-
enkäter är en del i arbetet.

MÅL, STYRNING OCH PROCESSER

Så lever vi upp till våra mål 
– och bidrar med samhällsnytta
Förbos viktigaste uppgift är att tillhandahålla, bygga och utveckla bostäder. Vi vill skapa trygga, hållbara 

och tillgängliga miljöer och mötesplatser som bidrar till integration och mångfald. Genom att ha en 

tät dialog med både ägarkommuner och våra hyresgäster medverkar vi till en god utveckling i våra 

områden. På så vis kan vi nå våra mål – nöjda kunder och nöjda ägare.

affärsidé

NÖJDA ÄGARE
Utfall 
2017

Utfall 
2018

Mål
2019

Mål
2020

Läs  
mer

Samlad bedömning, index 83 82 84 85 s. 53

Driftsnetto, Mkr 204 210 207 228 s. 20

Byggstart av nya bostäder, antal 31 58 100 100/år s. 34

NÖJDA KUNDER
Utfall 
2017

Utfall 
2018

Mål
2019

Mål
2020

Läs  
mer

Serviceindex, % 81,5 79,5 84 85 s. 39

Rekommendera Förbo, % 88 88 92 93 s. 39

Nöjd medarbetare, NPS* 3 2 47 48 s. 47

*Net Promotor Score, skala -100 till +100

Vi erbjuder kunder i göteborgs-

regionen ett trivsamt boende i 

fyra av de mest attraktiva kom-

munerna: Härryda, Mölndal, 

Lerum och Kungälv. Vi erbjuder 

möjlighet att påverka och har 

engagerad och serviceinriktad 

personal. Vår styrka är ett lång-

siktigt arbetssätt som utvecklar 

hyresrätten.

mål

mål
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MÅL, STYRNING OCH PROCESSER

FÖRSÄLJNING

Inom försäljning hanteras all uthyrning 

av bostäder, lokaler och parkeringsplat-

ser. Här finns också vårt tillvalskoncept 

Personliga hem som ger våra hyresgäster 

möjlighet att själva påverka utformningen 

i sin bostad.

BOENDE

Processen beskriver allt det som sker 

efter inflyttning och under hela boende-

tiden. Allt från reparationer, servicean-

mälningar, bomöten, tillval, skötsel och 

driften av våra fastigheter. 

FASTIGHETSUTVECKLING

Omfattar de aktiviteter som utvecklar 

bostadsbeståndet, både genom omfat-

tande renoveringar och underhåll samt 

genom nyproduktion och ombyggnation.

huvudprocesser

FÖRSÄLJNING

BOENDE

FASTIGHETSUTVECKLING

Förbo ska uppfattas som en av 
Sveriges bästa hyresvärdar

VISION

RESURSER
PRODUKTER

• Varierat utbud av bostäder

• Bostadsområden i bra lägen 

• Tillvalskonceptet Personliga hem

ARBETSSÄTT

• Långsiktigt arbetssätt

• ISO-certifierade processer

• Socialt ansvarstagande

• Effektiv resursanvändning

• Hållbar renovering och  

nyproduktion

ORGANISATION

• Kompetenta och engagerade 

medarbetare

• Personal som arbetar nära kunden

RELATIONER

• Goda kontaktnät med våra ägar-

kommuner

• Tydliga avtal och samarbeten med 

leverantörer och entreprenörer

VÅR EKONOMI

• God finansiell styrka

• Långsiktigt stabil ekonomi

ERBJUDANDe
KUNDER

• Trygga bostadsområden

• Attraktiva bostäder

• Boinflytande

• God service

• Nya bostäder

• Kommunala kontrakt

ÄGARE

• Nya bostäder

• Kommunala kontrakt

• Minskad resursanvändning

• Minskad klimatpåverkan

• Bidrar till integration och 

mångfald

• Socialt ansvar

• Stabil aktör

MEDARBETARE

• Trivsamt arbetsklimat

• Jämställd arbetsplats

LEVERANTÖRER/ 
SAMARBETSPARTNERS

• Goda leverantörsrelationer

• Tydlig beställare

LÅNGIVARE

• Säker och trygg låntagare

MODELL SOM VISAR FÖRBOS VERKSAMHET

Ingående styrkor  
och tillgångar

Utfall, värde  
och effekter
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12       

en öppen och regelbunden 
dialog är avgörande för 

att lyckas.
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2017 var det första året Förbo redovisade 
hållbarhetsarbetet genom GRI (Global 
Reporting Initiative). Ett stort arbete lades 
då ner för att på rätt sätt identifiera de 
frågor där vi påverkar mest. Under 2018 har 
analysen aktualiserats och uppdaterats där 
det behövts. Samma frågor som konstaterades 
under 2017 gäller även för 2018 varför vi i 

årets redovisning valt att inte beskriva hela 
processen utan fokusera på vårt dialogarbete 
och de åtta frågor som identifierades som 
mest väsentliga i vår analys. Detaljerad 
information om vår process och resultatet för 
väsentlighetsanalysen finns på vår webbplats 
förbo.se/hållbarhet.

SÅ LEDER STÄNDIG DIALOG  
TILL FRAMGÅNG

Att gemensamt arbeta med de frågor som 
stärker Förbos utveckling är avgörande för 
våra möjligheter att lyckas i vårt hållbarhets-
arbete. Därför arbetar vi för en öppen och 
regelbunden dialog med våra intressenter.

DIALOG MED INTRESSENTER

Att ta hand om såväl natur som människa blir avgörande för hur vi formar vår framtid. Förbos hållbar-

hetsarbete handlar om att lägga särskilt fokus på insatser inom områden där vi kan påverka, inspirera 

och verkligen göra skillnad. Det gäller för såväl ekonomiska, ekologiska som sociala frågor.

Hållbarhetsarbetet är grunden 

DIALOGFRÅGOR

Ägare • Löpande dialog i styrelsearbete och presidieträffar

• En gång per år presenteras Förbos verksamhet i kommunfullmäktige i  

respektive kommun

• Regelbundna undersökningar kring hur politiker och tjänstemän uppfattar  

vårt hållbarhetsarbete

• Träffar tjänstepersoner på kommunerna löpande kring till exempel sociala 

frågor och samhällsbyggnad

Hyresgäster • Årlig kundundersökning 

• Bomöten

• Trivselkvällar och liknande arrangemang

• Dialog i samband med underhållsarbeten

Leverantörer &  
samarbetspartners

• Möten vid avtalsstart

• Löpande uppföljningsmöten

• Möten vid eventuella indexregleringar under pågående avtalsperiod 

Medarbetare • Medarbetarenkät med uppföljning

• Utbildningsdagar

• Personaldagar 

• Teamträffar
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Områden där vi påverkar som mest 

1. EFFEKTIV  
RESURSANVÄNDNING

För oss som fastighetsbolag står  

energi- och vattenanvändningen 

för både stor ekonomisk och 

miljömässig påverkan. Vi arbetar 

därför löpande med åtgärder 

som effektiviserar resursnyttjande, 

även om det initialt kan innebära 

en högre kostnad. Det gäller 

exempelvis ny energismart teknik 

och individuell mätning. I dialog 

med hyresgästerna visar vi på 

deras möjligheter att påverka och 

bidra genom sina val. Förbo har 

tagit beslut om att vara klimat-

neutrala senast december 2020.

I vår analys av väsentliga frågor har åtta områden kunnat preciseras. Enligt våra intressenter är det i dessa 

frågor som vår påverkan och möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle är som allra störst.

6. HYRESGÄSTENS  
INFLYTANDE PÅ BOENDET

Vi ser en ökad förväntan från 

hyresgästerna att få vara med 

och påverka. Därför bjuder vi 

till exempel in till dialog vid ny-

produktion och renoveringar. Vi 

tror att det är viktigt för att vi ska 

fortsätta att vara framgångsrika i 

vårt arbete. Med målet att få fler 

nöjda hyresgäster i trivsamma 

och trygga områden utvecklar 

vi hyresrätten genom avtal med 

Hyresgästföreningen. Tillvals-

konceptet Personliga hem ger 

hyresgästen frihet att bestämma 

över lägenhetens utformning och 

standard. Konceptet utvecklas 

hela tiden med anpassade pro-

dukter och tjänster. 

5. HÅLLBAR NYPRODUKTION

Vid nyproduktion finns stora 

möjligheter att påverka byggna-

dens och områdets avtryck ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Vi förtätar  

smart så att tillkommande bostäder 

stärker området positivt. Vi håller 

oss uppdaterade och vågar testa 

nya lösningar. Den påverkan ny-

produktionen innebär för energi, 

miljö och arbetsvillkor säkerställs 

genom tydligt kravställande. Mil-

jöbyggnad Silver är vår lägstanivå 

vid all nyproduktion och medför 

en noggrann kontroll av huset 

med kravställande för energi-

användning, inomhusmiljö och 

material. På så sätt säkerställer 

vi att byggnaden är bra för både 

våra hyresgäster och vår miljö. 

3. HÅLLBART BOENDE

Alla som bor hos Förbo bidrar till 

hur väl vi lyckas med vårt håll-

barhetsarbete och kan påverka 

till exempel energi-, klimat- och 

avfallsfrågor. Vi tror på att invol-

vera de boende för att  skapa 

förståelse och ge ekonomiska, 

miljömässiga och sociala fördelar. 

Några exempel på hur vi vill upp- 

muntra och ge förutsättningar 

för ett hållbart boende är med 

miljösmarta produkter i vårt tillvals- 

koncept Personliga hem, möjlig-

het till utsortering av matavfall, 

energi- och vattensparande 

lösningar och laddstolpar för 

elbilar.

2. HÅLLBAR RENOVERING

I vår förvaltning finns flera områ-

den som påverkar vår omvärld. 

Det kan vara allt från materialval 

till ny teknik, resurseffektiva 

lösningar och goda arbetsför-

hållanden för entreprenörer. Vår 

renoveringsstrategi bygger på 

hållbara material och sätter dia-

logen i centrum. Stabil ekonomi 

och ett långsiktigt agerande vid 

investeringar och upphandlingar 

är också en central del i vår 

förvaltning. Med en upphand-

lingsprocess som ställer tydliga 

krav på entreprenörer minskar 

vi risken för oseriösa samarbets-

partners.

4. TRYGGA OCH ATTRAKTIVA  
BOSTADSOMRÅDEN

Vi fokuserar på människors 

behov genom att sträva efter 

bostadsområden som är levande, 

attraktiva, hållbara och trygga. 

Varje område sätts i ett större 

sammanhang och i dialog med 

de boende skapas en tydlig 

identitet för bostadsområdet, 

inklusive utemiljö och mötes-

platser. På så sätt ökar samman-

hållningen mellan grannar och 

i förlängningen får vi mer nöjda 

kunder och nöjda ägare.

PRIORITERADE HÅLLBARHETSFRÅGOR
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HÄR HAR VI STÖRST PÅVERKAN I VÅR VERKSAMHET

Modellen visar var i vår verksamhet vi inom våra prioriterade hållbarhetsfrågor kan göra störst skillnad. Vi har kategoriserat det i en 
liten, mellan och stor möjlighet att påverka.

Effektiv resursanvändning

Prioriterade hållbarhetsfrågor Försäljning FastighetsutvecklingBoende

Skapa bostäder

Skapa arbetstillfällen för unga

Hyresgästens inflytande på boendet

Hållbar nyproduktion

Trygga och attraktiva bostadsområden

Hållbart boende

Hållbar renovering

1.1

2

3

4

5

6

7

8

PRIORITERADE HÅLLBARHETSFRÅGOR

8. SKAPA BOSTÄDER

Sveriges befolkning ökar. Där vi 

är verksamma råder bostadsbrist 

sedan flera år tillbaka vilket inne-

bär en utmaning för oss och våra 

ägarkommuner. Även om bygg-

andet pågår är det fortfarande 

en bit kvar till en bostadsmarknad 

i balans. Genom att bygga fler 

bostäder kan vi påverka vår 

omvärld och nå vårt mål att få 

nöjda ägare och kunder. För att 

förutsättningarna att bygga nytt 

ska vara så goda som möjligt ar-

betar vi aktivt i tidiga skeden med 

kommunerna, byggherredrivna 

planprocesser och omvandling 

av lokaler till bostäder.

7. SKAPA ARBETSTILLFÄLLEN 
FÖR UNGA

Vi erbjuder unga människor 

plats på arbetsmarknaden med 

arbetstillfällen i form av feriear-

bete, praktikplatser och tillfälliga 

anställningar. Både i egen regi 

och i samarbete med kommu-

nerna. Förbovärdsskolan, vår egen 

utbildning för förbovärdar, är en 

kombination av utbildning och ar-

bete som ger ömsesidig nytta för 

oss och förbovärdseleven. Att på 

detta sätt bidra till ungas möjlighe-

ter att komma in i arbetslivet har 

en positiv ekonomisk och social 

påverkan på samhället. 

åtta
prioriterade 
områden
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FÖRBOS AFFÄRSPLAN 2016 – 2020

VI BYGGER FLER BOSTÄDER
2020 har vi byggt minst 500 nya 
lägenheter. 

Vi ska tillföra fler bostäder till bostads-

beståndet och vår ambition vid varje 

nyproduktion är att utgå från områdets 

specifika kvaliteter och förutsättningar. 

Varje nytt projekt ska också stämma 

överens med Förbos värderingar.

Det här gör vi
• Vi bygger nya bostäder, bland annat i 

Kongahälla i Kungälv och på Säteriet 

i Härryda.

• Vi ser vi över hur vi kan förtäta i våra 

befintliga områden och arbetar 

brett med uppslag som skulle kunna 

generera 1500 nya bostäder. 

• Vi utvecklar vår dialogprocess i tidiga 

skeden.

• Vi säkerställer att vi ställer rätt krav 

vid upphandlingar för att erhålla fler 

anbud vid nyproduktion.

VI AGERAR HÅLLBART
2020 är vi kända för att vi tänker håll-
bart och hållbarhetsarbetet genomsyrar 
hela verksamheten. 

Förbo sätter fokus på hållbarhetsfrågor 

och bidrar på så vis till kommunernas 

framgång. Insatser görs särskilt inom 

områden där vi kan påverka mycket och 

verkligen göra skillnad.

Det här gör vi
• Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete 

enligt GRI (Global Reporting Initiative).

• Vi utvecklar en modell för att konkre-

tisera vårt arbete med boendeinfly-

tande.

• Vid nyproduktion bygger vi enligt 

Miljöbyggnad Silver, vilket ger ett 

kvitto på viktiga kvaliteter vad gäller 

energi, inomhusmiljö och material.

• Vi bygger mötesplatser i form av aktivi-

tetsparker i våra fyra kommuner.

• Vi minskar vår resursanvändning 

bland annat genom att byta ut all 

belysning i våra områden till LED  

och byta ut alla gamla vattenkranar 

till engreppsblandare.

VI STÄRKER ERBJUDANDET
År 2020 har vi skapat branschens  
mest uppskattade boendeerbjudande 
– som också särskiljer Förbo från andra 
bostadsbolag. 

Vi har en nära dialog med våra hyres-

gäster för att utveckla både området, 

bostaden och servicen kring boendet 

på ett sätt som passar för enskilda 

individers olika behov. Dessutom lyfter 

vi fram och synliggör vad Förbo står 

för och vårt erbjudande. På så vis är vi 

attraktiva för såväl dagens som morgon-

dagens kunder, ägare, personal och 

entreprenörer.

Det här gör vi
• Vi erbjuder ”Mina sidor”, en digital 

portal för hyresgästerna där man 

bland annat kan göra serviceanmäl-

ningar och boka tvättstuga.

• Vi utvecklar vårt tillvalskoncept 

Personliga hem.

• Vi arbetar internt med våra värde-

ringar och vad vi står för.

• Vi samarbetar med våra ägarkom-

muner i olika utvecklingsprojekt, till 

exempel i Lindomeprojektet och 

genom en avsiktsförklaring kring 

nyproduktion och social hållbarhet 

med Kungälvs kommun.

Förbo flyttar fram positionerna
Vår affärsplan för 2016-2020 visar hur vi ska leva upp till ägardirektivet och nå våra mål. Den bygger 

på tre strategier som har en tydlig koppling till Förbos historia och de dryga 50 år som format Förbo 

till det bolag vi är idag. Affärsplanen är samtidigt väl förankrad i vår samtid och ger oss förutsättningar 

att verka i samklang med vår omvärld. Nu har vi kommit lite mer än halvvägs till 2020 och vi ser hela 

tiden till att följa utvecklingen i vår omvärld för att säkerställa att vi håller rätt kurs mot framtiden.

Page 239 of 390



Vårt bostadsbestånd rymmer en stor variation av fastigheter och därmed 
särskilda utmaningar i förvaltningen, som sker nära våra hyresgäster. Genom 
medveten vardagsförvaltning styr vi vår påverkan ur ett socialt, ekonomiskt 
och ekologiskt perspektiv. Vi arbetar långsiktigt och gör hållbara val i vår 
förvaltning, renovering och nyproduktion.

förbos bostäder
FÖRVALTNING  I  RENOVERING  I  RESURSFÖRBRUKNING  I  NYPRODUKTION

HÅLLBARHETS- OCH ÅRSREDOVISNING 2018     17Page 240 of 390



18       

FÖRBOS BOSTÄDER – FÖRVALTNING

vi tar hand om Bostadsområden  
med stor variation – tillsammans

Typiskt för Förbos bostäder är en stor andel 
par- och radhus, ofta med träfasader och 
egen uppvärmning. Majoriteten av beståndet 
utgörs av två- och trerumslägenheter, men 
det finns storlekar från ett rum och kokvrå 
till sexrummare med rymliga balkonger. 
Förutom bostäder förvaltar Förbo cirka  
30 000 kvadratmeter lokaler, främst i form 
av omsorgsboende eller andra lokaler för 
kommunal verksamhet. En mindre andel 
består av butikslokaler, som då oftast ligger  
i fastigheter som också har lägenheter. 

FÖRVALTNING NÄRA HYRESGÄSTER 

Förbos förvaltning utgår från vår egen 
förvaltningspersonal, förbovärdarna, som 
arbetar nära våra hyresgäster. Från kontrakts-
skrivning till avflyttningsbesiktning är de 
centrala kontaktpersoner för de boende. 
Förbovärdarna är också kontaktpersoner för 
de entreprenörer vi anlitar och samarbets-
parter till tjänstepersoner inom respektive 
kommun. Som underlag för vardagsförvalt-
ningen finns rutiner och checklistor, samt 

de serviceanmälningar som lämnas in från 
hyresgästerna vid besökstider, på telefon eller 
digitalt via Mina sidor på hemsidan eller vår 
app. Service och snabb återkoppling är A och 
O i relationen med våra hyresgäster och där 
kan vi också påverka hur nöjda de är med oss 
som hyresvärd. 

Sedan slutet av 2018 arbetar våra förbo-
värdar, uthyrare och områdeschefer sida vid 
sida. På så vis har vi minskat sårbarheten 
när det gäller bemanning och skapat kortare 
beslutsvägar – vilket i sin tur leder till ökade 
möjligheter att nå fler nöjda kunder. 

JOBBET GÖRS I  SAMARBETE  

En stor del av förvaltningen utförs av entre-
prenörer. Förbo har valt att köpa tjänster 
som trädgård, städning, VVS, snickeri, el 
och målning. Sammanlagt har vi cirka 50 
ramavtal som förnyas via upphandlingar med 
jämna intervaller. Förbo lyder under lagen 
om offentlig upphandling (LOU) och har 
inarbetade arbetssätt för att förnya ramavtal. 
Upphandlingar görs med entreprenörer 

utifrån ekonomiska och miljömässiga para-
metrar. Samarbetena med entreprenörerna 
bygger på tydliga avtal, löpande avstämningar, 
återkommande stickprov och en ömsesidig 
öppenhet kring möjliga förbättringar.  Hur 
entreprenörerna utför arbete i och kring våra 
hyresgästers hem är avgörande för att öka 
värdet för kundnöjdhet i våra mätningar. 

I flera av Förbos bostadsområden finns 
lokala hyresgästföreningar som vi har ett nära 
samarbete med. I slutet av 2017 underteck-
nade Hyresgästföreningen och Förbo ett 
gemensamt boinflytandeavtal som reglerar 
ramarna för samarbetet. Vid lokala möten 
ett par gånger per år tas de frågor som anges 
i samarbetsavtalet upp. Det handlar särskilt 
om inflytande över området och vad som kan 
göras för att påverka gemensamma utrym-
men, som till exempel skötsel och trivsel på 
gårdarna, förbättrad sophantering eller att 
arrangera aktiviteter ihop. 

Förbos bostadsbestånd präglas av olika förutsättningar. De närmare 5 700 lägenheterna finns i sextio 

områden, på arton orter i fyra kommuner. Variationen gäller även fastigheternas ålder och utförande. 
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Maja Bergström,  
IT-ansvarig, som 
arbetat med att ta fram 
en treårig IT-strategi för 
Förbo.

frågor  
Och svar

OM IT OCH DIGITALISERING

Var inom verksamheten kan IT påverka mest?

IT ska vara ett stöd för att genomföra strategierna i 

affärsplanen. IT kan användas både som ett verktyg 

för att effektivisera verksamhetsprocesser men också 

som ett verktyg för att förändra, utveckla och skapa 

nya möjligheter inom verksamheten och i erbjudan-

det mot kunden. Vi har identifierat tre områden i vår 

verksamhet där IT kan påverka mest. Vi kallar områ-

dena för Den uppkopplade hyresgästen, De interna 

processerna och Den uppkopplade fastigheten. 

Vad innebär IT för hyresgästerna?

För att uppnå målet med nöjda kunder måste vi veta  

vilka behov kunderna har och vad de efterfrågar, 

både idag och i framtiden. Vi måste identifiera och 

ligga i framkant med hur IT kan användas för att öka 

tillgängligheten för våra kunder: både hur Förbo 

kan kommunicera effektivt och hur kunderna kan 

komma i kontakt med Förbo och de tjänster vi 

erbjuder. Detta arbete måste ske löpande då både 

behovet och möjligheterna ständigt förändras. Vi har 

bland annat satt som mål att alla våra hyresgäster 

ska ha tillgång till fiber senast 2020.

Vilka interna utmaningar har ni?

Vi har stora ambitioner i vår affärsplan och vårt interna 

arbetssätt revideras och utvecklas ständigt för att 

kunna stötta organisationen till effektiva resultat. 

Vår arbetsplats blir mer och mer mobil och IT måste 

leverera teknik och tjänster som stöttar detta. Vi ska 

samtidigt säkerställa att vi har en hög IT-säkerhet och 

följer lagar och bestämmelser. Under 2018 har till 

exempel GDPR varit i fokus och där har vi arbetat 

med att se till att våra system hjälper oss att följa de 

lagar och regler som finns.

Hur kan IT användas för effektivare förvaltning?

Förbo har en tydlig strategi kring hållbarhet där våra 

fastigheter står för mycket stor påverkan. Vi har där-

för ett behov av uppkopplade fastigheter för att på 

ett så effektivt och enkelt sätt som möjligt följa upp 

och uppdatera energiförbrukningen, när det gäller 

exempelvis vatten-, värme och elförbrukning.

 FÖRVALTNING  – FÖRBOS BOSTÄDER

FÅGELSTEN, LINDOME

KOOPERATIV HYRESRÄTT  
AVVECKLAS
Redan på 1980-talet infördes den kooperativa hyresrätten som ett 
alternativ i beståndet hos Förbo, och som mest har tre olika föreningar 
funnits. Upplåtelseformen är ovanlig och innebär att hyresgästerna 
bildar en förening som hyr bostäderna, och som sedan hyrs ut till res-
pektive hushåll. Föreningen står för drift och underhåll. Hyresgästen 
betalar en initial insats som återbetalas vid utflyttning. Under årens 
lopp har förutsättningarna för föreningarna ändrats och i början av 
2018 blev avvecklingen av den senaste föreningen, Fågelsten i Mölndal, 
helt klar. Det innebar att hyresgästerna fick tillbaka sin insats och att 
de fortsättningsvis hyr sin bostad på precis samma villkor som Förbos 
övriga hyresgäster. 

INFLYTANDE VID  
OMBYGGNATIONER
Under året undertecknade Hyresgästföreningen och Förbo ett avtal 
för inflytande vid renovering och ombyggnader. Syftet med avtalet 
var att ange ramarna för hyresgästernas gemensamma inflytande på 
lokal nivå vid renovering eller ombyggnader. Med avtalet skapar vi 
incitament och verktyg för hur en ombyggnadsprocess ska genom-
föras. Avtalet bygger på en samverkan mellan båda parterna genom 
hela processen.
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Under 2017 genomfördes en större inventering 
av Förbos hus då vi bland annat såg över 
stammar och badrum. Nu kan vi konstatera 
att det är dags för renoveringar på många 
håll, då flera av våra hus närmar sig 50 år. 
Resultatet av inventeringen har lett fram till 
en renoveringsstrategi för vad vi ska göra. 

VARSAMT, OCH MED RÄTT ÅTGÄRDER

I framtagandet av renoveringsstrategin har vi 
bestämt oss för att gå varsamt fram och tänka 
på de kvaliteter som husen har idag samt 
att det ska vara ekonomiskt och trygghets-
skapande när vi gör åtgärder. Dels tittar vi på 
vad vi vill bevara och vad som är tidstypiskt 
för husen, dels för vi en dialog med hyres-
gästerna om deras åsikter kring området. 
Förbos fastighetsutvecklingschef Anna Olá 
berättar mer. 

– Vi gör sällan totalrenoveringar, det 
handlar först och främst om renovering av 
badrum, fönster, fasader och möjligtvis kök. 
Ur miljösynpunkt är det klokt att vara rädda 
om det vi har. Vill en hyresgäst exempelvis 
byta golv i samband med renoveringen finns 
många alternativ att välja på i vårt tillvals-

koncept Personliga hem, säger Anna Olá, 
fastighetsutvecklingschef.

– Vilka underhållsbehov som finns har 
med livslängden att göra. Men det finns 
även samhällskrav och nya lagkrav när det 
gäller bland annat tillgänglighet, energikrav 
och elsäkerhet. Många av våra hus har nu 
nått den ålder då det är dags för stambyten, 
så det kommer genomföras i högre grad de 
närmaste tio åren. Efter dessa tio år har vi 
gått igenom de fastigheter som berörs, med 
moderna stammar och nya fina badrum som 
resultat, säger Anna.

DIALOG ÖKAR FÖRSTÅELSEN

Innan en renovering sätts igång för vi en 
dialog med berörda hyresgäster och vår om-
byggnadssamordnare träffar och informerar 
hyresgästerna löpande (läs mer om ombygg-
nadssamordnaren på sid 22). Hur renove-
ringarna kan se ut varierar. På Förbo har 
vi många olika hustyper av olika ålder och 
renoveringsstrategin är ett verktyg för att vi 
ska kunna prioritera rätt och förhoppnings-
vis öka förståelsen bland våra hyresgäster om 
varför vi gör vad vi gör.

 RENOVERING  – FÖRBOS BOSTÄDER

Vi arbetar enligt en Hållbar  
renoveringsstrategi  

15-20 år

25 år

30 år

25-30 år

40 år

50 år

TAK- 
PANNOR  

40-50 år
EL

Ett hus livscykel beräknas till 100 år. 
Under dessa år genomför vi på Förbo 
återkommande renoveringar för att  
huset ska må så bra som möjligt. Här 
visar vi några exempel på åtgärder. 

TRÄ- 
FASADER

10-12 år

VENTI- 
LATION 

Omläggning

Ommålning

Maskinella byten 
av ventilation

BAD/ 
VÄRME

FÖNSTER 
UTEMILJÖ

Byte av pannor

STAMMAR
/KÖK

Fönsterbyten, 
upprustning 

utemiljö

Elinstallationer 
ses över

Ytskick i badrum, 
översyn av  

värmesystem

Byte eller repara-
tion av vatten- och 
avloppsledningar

SÅ OFTA GÖRS  
RENOVERINGAR

PAPPTAK

”ur miljösynpunkt är det klokt 
att vara rädda om det vi har.”
Anna Olá, fastighetsutvecklingschef på Förbo.
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FÖRBOS BOSTÄDER – RENOVERING

ombyggnadssamordnaren är spindeln 
i nätet under renoveringen

Anki Grimberg var vår första ombyggnads-
samordnare och hon fick tjänsten i samband 
med att Förbo startade den stora ombygg-
naden på Säteriet 2007. Under 2017 utökades 
organisationen med Lena Backner. Arbetet 
som ombyggnadssamordnare innebär att ha 
en dialog med hyresgästerna, lyssna på deras 
önskemål, informera om vad som är på gång 
och göra renoveringen eller ombyggnaden så 
smidig som möjligt.

– Man kan säga att vi fungerar som länken 
mellan hyresgästerna, entreprenörerna, 
projektledarna och förbovärdarna vid en  
renovering eller ombyggnation. Hyresgästerna 
ska känna sig delaktiga i renoveringen och 
det kan finnas vissa behov som vi behöver ta 
hänsyn till, förklarar Anki.

BYGGER GODA RELATIONER

Inför en renovering träffar Anki och Lena de 

berörda hyresgästerna för att gå igenom hur 
det förväntas bli just för dem. De möter även 
entreprenörer och informerar om vad som 
gäller på Förbo och vad de behöver tänka på. 

– När det gäller entreprenörer kan det till 
exempel vara att de ska knacka på innan de 
går in till våra hyresgäster eller att de ska ha 
skyddsskor på sig. Mycket av arbetet handlar 
om att bygga goda relationer, säger Lena.

På frågan om vad som är mest inspirerande 
med arbetet som ombyggnadssamordnare är 
Anki och Lena rörande överens:

– Mötet med människor! Att känna att 
man kan göra skillnad där och då. Det är 
roligt när hyresgästerna säger att de är nöjda, 
särskilt när vi alltid försöker hitta de bästa 
lösningarna för våra hyresgäster för att kunna 
genomföra deras önskemål. Då känns det 
extra bra.

På Förbo har vi många fastigheter som behöver underhåll och renoveringar den närmaste tiden. Då 

är det extra viktigt att ha en fungerande dialog med våra hyresgäster för att ge information och skapa 

förståelse för processen. 

OM FÖRBOS OMBYGGNADS-
SAMORDNARE

På Förbo är ombyggnadssamord-

naren länken mellan hyresgästerna, 

Förbo och entreprenörerna. Under 

2018 underlättade våra ombygg-

nadssamordnare Anki Grimberg 

och Lena Backner för hyresgästerna 

på bästa sätt inför flera större 

renoveringar och höll i dialogen 

med alla inblandande. 
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BOHUSGATAN, MARSTRAND

OMFATTANDE RENOVERING GER  
BOHUSLÄNDSK STIL OCH KARAKTÄR

URVAL AV KOMMANDE  
UNDERHÅLLSPROJEKT

LÖPANDE UNDERHÅLL

Återkommande åtgärder som pågår 

år från år i olika delar av beståndet 

är renovering av tak, fasader och 

trappor, målningsarbeten och 

fönsterbyten. Även den yttre miljön 

ingår i underhållsplanen och åt-

gärder som asfaltering, beskärning 

och omläggning av rabatter pågår 

löpande. Det kontinuerliga arbetet 

med energiförbättringar ingår 

också i underhållsplaneringen och 

bidrar till en långsiktig och hållbar 

utveckling av fastigheterna.

 RENOVERING  – FÖRBOS BOSTÄDER

För att ge möjlighet till inflytande inför 
renoveringen involverar vi hyresgästerna från 
start genom dialogmöten och workshops. 
Under året har vi haft ett antal träffar där 
både hyresgäster och Hyresgästföreningen 
har varit med. Det har även varit två öppet 
hus på plats, vilket gett Förbos ombyggnads-
samordnare Lena Backner möjlighet till 
personliga möten. 

– Det har varit väldigt givande, med 
möjlighet att sätta mig ner med en hyresgäst 
över en kopp kaffe och prata, säger Lena och 
fortsätter:

– Jag har mött ett stort engagemang från 
hyresgästerna!

MÖTER HYRESGÄSTÖNSKEMÅL  

Några av hyresgästernas önskemål ser vi nu 
över för att kunna utföra; tak över entrén 
där cyklar kan parkeras, säkerhetsdörrar, 
moloker för sopsortering istället för behållare 
över mark, dränering mot parkeringen, en 
gemensamhetslokal och bättre belysning på 
vinden. Dessutom får gavelbalkongerna en 
öppning där man kan se havet.

ARVET FRÅN VÄSTKUSTEN

– Tak och fasader behöver tilläggsisoleras, 
vilket ger bättre energiförbrukning och 
behagligare inomhusklimat. Vi vill byta 
fasaden i eternit till klassisk ljusgrå träfasad 
med lockpanel på Marstrandsvis, berättar 
projektledare Fredrik Åström. 

– Inne i lägenheterna innebär stamrenove-
ringen att det blir nya badrum och nytt kök, 
berättar Fredrik. Även el, vatten och värme 
behöver bytas ut. Vi tänker dessutom bygga 
om till två nya lägenheter i bottenvåningen.

– Det kommer att bli ett helt nytt hus. 
Huset är idag ganska intetsägande. Istället 
vill vi skapa ett för ön tidstypiskt hus som 
smälter in i omgivningen. Träfasaden tillför 
mycket till hela området och bebyggelsen 
runtomkring, säger Fredrik.

Förhandlingar pågår fortfarande med 
Hyresgästföreningen men vi har en ambition 
att kunna starta ombyggnationen efter 
sommaren 2019. Alla hyresgäster evakueras 
till tillfälligt boende på grund av projektets 
omfattning. De som inte vill bo kvar erbjuds 
ett annat boende.

Övre Balltorp, Mölndals stad
Målning av fasader samt byte av tak, 
dörrar och loftgångsräcken.

Säteriet, Härryda kommun
Renovering av Nedergårdarna 
inklusive stambyten. Renovering av 
utemiljön.

Stommen, Härryda kommun
Renovering av bland annat fasader,  
tak och mark.

Hulan, Lerums kommun
Renovering av bland annat fasader, 
dörrar och fönster.

Bohusgatan, Kungälvs kommun
Renovering av fasader, tak och stammar.

Kyrkängen, Mölndals stad
Bland annat målning av fasader,  
betonglagningar, nya garageportar.

Hindås Stationsväg, Härryda kommun
Badrumsrenovering.

Marstrandsön, Kungälvs kommun
Målning och upprustning av fasader  
på ett flertal byggnader.
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STOMMEN, LANDVETTER

LIVSCYKELPERSPEKTIV,  
KLOKA MATERIALVAL OCH 
NÖJDA HYRESGÄSTER
Området Stommen i Landvetter genomgår en renovering som utmärker 
sig genom dialogen med hyresgästerna och en entreprenör som med 
sitt bemötande hjälper oss på Förbo att nå våra mål. Under 2018 
avslutades första etappen och etapp två påbörjades. Etapp två beräknas 
vara avslutad i början av 2019 och då startar etapp tre. 

Inför starten av projektet gjordes ett större dialogarbete. Inför etapp 
två har vi haft ett startmöte med hyresgästerna där den nya entreprenören  
fick presentera sig. Vi har även haft öppet hus på plats. 

– Arbetet har flutit på jättebra. Vi är väldigt nöjda med entreprenören 
och hur de har bemött våra hyresgäster. Våra hyresgäster är även nöjda 
med information i projektet och med slutresultatet, säger Lena Backner, 
Förbos ombyggnadssamordnare.

STORT RENOVERNGSBEHOV  

Under arbetet byter och tilläggsisolerar vi tak och fasader, byter fönster 
och sätter in säkerhetsdörrar. Loftgångar och balkonger får nya räcken 
och alla bottenvåningar får förträdgårdar. Färgsättningen har setts över 
för att skapa harmoni med en sammanhållen kulörskala i grönt, blått, 
champagne och rostbrunt och fasaderna blir i näst intill underhållsfria 
skivmaterial istället för trä. En synpunkt var att de boende upplevde 
området som mörkt, därför installeras belysning på husgavlarna.

SÄTERIET, MÖLNLYCKE

FRÅN SJUTTIOTALETS RAKA 
LINJER TILL TRIVSAMT, TRYGGT 
OCH ENERGIEFFEKTIVT
På Säteriet har renoveringar pågått sedan 2007 i olika omfattning. 
Under 2018 startade tredje etappen på nedergårdarna, vilken beräknas 
bli klar sommaren 2019. Den omfattar nya loftgångar, stamrenove-
ring med nya badrum, tilläggsisolering på tak och fasader samt till viss 
del nya fasader och dörrar. 

– Hela Säteriet får ett enormt lyft, från lägenheterna och själva 
husen till utemiljön, säger Fredrik Åström projektledare på Förbo. 

– Gårdarnas tidigare raka linjer har bytts till lite mer böljande och 
organiska former med uteplatser och förträdgårdar. Det känns väldigt 
kul att vara med i omgörningen! 

ENERGIEFFEKTIVT MED ISOLERING OCH SOLENERGI

Samtidigt som husen moderniserats och fått ett uppdaterat 70-tals-
utseende har de blivit mycket mer energieffektiva. Solpaneler tar 
tillvara solenergin och tak och fasader är tilläggsisolerade. Den nya 
aktivitetsparken Sagoparken som invigdes under 2018 bidrar också till 
områdets lyft. Två etapper återstår att renovera. 

Efter
renovering

Efter
renovering

FÖRBOS BOSTÄDER – RENOVERING
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RENOVERING  – FÖRBOS BOSTÄDER

Under den omfattande dialogen med hyres-
gästerna hölls workshops i syfte att involvera 
och ge inflytande. Vi fick in många förslag 
på förbättringar och tog reda på vad som 
fungerar bra och mindre bra idag. Även 
kundundersökningen användes som under-
lag till arbetet med området. Vi informerade 
också hyresgästerna om vad en kommande 
renovering innebär för dem som bor i områ-
det och vilka de olika stegen i projektet är.

DIALOG PÅVERKADE  HYRESNIVÅN 

Utifrån de boendes synpunkter och fastig-
heternas skick och förutsättningar, bestämdes 
att visst underhåll görs på fasaderna, men 
att inga åtgärder som innebär standard- och 
därmed hyreshöjningar för hyresgästerna 
genomförs. 

– Hulan är ett populärt och fungerande 
område där man trivs. Vi vet att många 

här värdesätter att det är lagom hyresnivå, 
berättar Martin Everbring, projektledare på 
Förbo. 

Underhåll och renoveringar görs samtidigt 
som fastigheternas karaktär bevaras. Det 
innebär ommålning av träfasader, dörrar, 
fönster och trappräcken. Även trapptornen 
målas ut- och invändigt. Balkongfronter och 
dörrar har idag olika kulörer (blå, röd och 
gul) vilka behålls. Tegelgavlarna byts ut och 
förråden målas om. När fasaderna är färdiga 
görs mindre markåtgärder, till exempel 
plattläggning och planteringar. Därefter ser 
vi över de två stora lekplatserna. Renoveringen 
berör cirka 300 lägenheter i totalt 34 hus. 
Arbetet påbörjades under 2018 och vi reno-
verar tio hus om året.

HULAN, LERUM 

”Lagom” mycket underhåll i populärt 
område – tack vare boendedialog
Området Hulan är 45 år gammalt och ett av Förbos större bostadsområden som nu är i behov av 

upprustning när det gäller till exempel fasader, tak och utemiljöer. Det är också ett mycket uppskattat  

bostadsområde med bra service, goda kommunikationer och närhet till naturen. I dialogen inför  

underhållsåtgärderna mötte vi ett stort engagemang från våra hyresgäster.

INFÖR RENOVERINGEN

I Hulanskolans matsal samlades 

över 70 personer för att prata 

om framtidens Hulan. Syftet med 

mötet var att berätta om hur 

Förbo tänker och planerar, och 

samtidigt få möjlighet att fånga 

upp kunskap om området från 

hyresgästerna.

Page 248 of 390



26       

FÖRBOS BOSTÄDER – EFFEKTIV RESURSFÖRBRUKNING

Under året har Förbo anställt en driftingenjör 
och en energiingenjör som tillsammans 
leder och driver arbetet i Förbos driftgrupp. 
Gruppen har som uppgift att arbeta med 
och följa upp användningen av energi, vatten 
och avfall. 

TAR INITIATIV FÖR KLIMATET

Klimatförändringarna är ett reellt hot mot 
kommande generationers möjligheter att bo 
och leva på vår planet. Världens länder har 
därför enats i ett klimatavtal, Parisavtalet, 
om att den globala temperaturökningen 
ska hållas långt under två grader. I Sverige 
innebär detta att vi inte ska ha några net-
toutsläpp av växthusgaser senast 2045. Som 
är en del av allmännyttan, har Förbo en 
viktig roll i Sveriges klimatomställning. Vi 
tar ansvar bland annat genom att vara med 
i Klimatinitiativet i samverkan med andra 

medlemsföretag och aktörer. Detta är ett 
naturligt steg för oss på Förbo att ta då det 
ligger helt i linje med vår ambition om att 
minska vår klimat-påverkan och bli klimat-
neutrala. Vi har genomfört en studie av vår 
klimatpåverkan och på vår väg mot att bli 
klimatneutrala är det därför några delar som 
vi satsar extra på:

• Vi köper idag enbart Bra Miljöval-
deklarerad el.

• Vi köper Bra Miljövaldeklarerad fjärr-
värme från Solör bioenergi i Härryda.

• Vi köper Miljömärkt fjärrvärme från 
Mölndal energi.

• Vi byter ut bensin- och dieseldrivna bilar 
till el- och gasbilar.

• Vi projekterar för solceller i flertalet 
projekt. 

vi ska bli klimatneutrala

”RESURSANVÄNDNINGEN ÄR EN 
CENTRAL DEL FÖR HUR VI SOM 
BOSTADSBOLAG BIDRAR TILL 
PÅVERKAN PÅ KLIMATET.”

En fråga vi har arbetat strukturerat och målmedvetet med under lång tid är hur vi som fastighets-

bolag kan minska vår klimatpåverkan genom smart resursanvändning i och kring våra fastigheter. 

ALLMÄNNYTTANS  
KLIMATINITIATIV

Under hösten 2018 startade All-

männyttans klimatinitiativ. Initiativet 

är ett gemensamt upprop inom 

allmännyttan med syfte att minska 

utsläppen av växthusgaser genom 

ambitiösa mål, samverkan och aktivt 

erfarenhetsutbyte. Målet är att de 

allmännyttiga bostadsföretagen 

ska vara fossilfria senast år 2030 

och att energianvändningen ska 

minska med 30 procent (från 2007 

års nivåer).
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98 , 5% AV FÖRBOS HUSHÅLL HAR 
MÖJLIGHET ATT SORTERA MATAVFALL!
Utfall 2017: 95%

Förbos klimatavtryck är baserat på aktivitetsdata från 
verksamheten, beräkningarna följer GHG-protokollets 
Corporate Standard och är avgränsad till att omfatta 
utsläpp i Scope 1 och Scope 2. För att göra avgränsning 
av organisationen och fördela utsläpp mellan scopen har 
Finansiell kontrollkriteriet använts. Beräkningarna bygger 
på information från fjärrvärmeleverantörerna och data för 
2017 eller 2018 finns inte att tillgå ännu.

Ambitionen att minska resursanvändningen är fortsatt 
hög och vi sätter utmanande mål inför varje år. Förutsätt-
ningarna för att nå dem under 2018 försämrades dock 
då ett par renoverings- och nyproduktionsprojekt, som 
har stor påverkan på energieffektiviseringen, försenades.  
Förändringar inom organisationen och i bemanningen 
har inneburit att vissa insatser fått stå tillbaka med påföljd 
att vi inte kunnat upprätta hålla önskad takt för att minska 
resursförbrukningen. 
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Nudging är en vetenskapligt väl förankrad 
metod, som underlättar för människor att 
fatta bra beslut, utan att begränsa handlings-
friheten. 

  – Det gäller att arrangera den fysiska miljön 
så att det blir lättare och roligare att göra 
bättre val. I det här fallet ville vi förbättra 
hyresgästernas sophantering, berättar Peter 
Söderlund. 

  – Hyresgästerna kunde tidigare kasta 
sitt blandade hushållsavfall i ett återvin-
ningsrum, men matavfall och restavfall ska 
nu istället separeras och slängas i separata 
behållare under jord, moloker, i anslutning 
till återvinningsrummen. Men det fungerade 
inte så bra i början.

Soppåsar av blandat innehåll hamnade  
lite här och var, kanske på grund av miss-
förstånd, okunskap eller bekvämlighet. 
Eller helt enkelt av gammal vana. Oavsett 

anledningen så krävdes det en förändring av 
invanda beteenden för att få en fungerande 
sophantering till stånd. 

ATT FÖRÄNDRA ETT BETEENDE

– Nudging-metoder lyckas ofta bättre än 
traditionell information när det gäller att 
minska gapet mellan vilja och handling, och 
det var den vägen vi valde att gå, säger Peter 
Söderlund.

En stopp-skylt som, med glimten i ögat, 
berättar att restavfall inte är välkommet. En 
rosa linje målad på marken, som leder hyres-
gästen till rätt behållare. En välkomnande 
uppmaning att hämta fler matavfallspåsar, 
tillsammans med tydlig information om vad 
som ska stoppas i dem. Fler papperskorgar 
i Förbo-grönt. Det är bara några av många 
exempel. 

I Björkås finns numera mängder av 

genomtänkta budskap, uppmaningar och 
färgmarkeringar som gör att hyresgästerna 
både kan och vill göra rätt. 

UTAN PEKPINNAR

Åtgärderna har gjort stor skillnad i form 
av färre antal felsorterade kilo sopor. Och 
sorteringen blir ständigt bättre. 

– Det blir en god spiral. När hyresgästerna 
upplever att miljön blivit trevligare vill man 
bibehålla det så, konstaterar Peter Söderlund. 

Eva Jönsson, som har bott i området i nio år, 
instämmer:

 – Det är helt klart en stor förbättring. 
Locken som sattes på containrarna, till-
sammans med de trevliga uppmaningarna, 
det gör att alla verkligen har lagt manken till 
för att det ska bli bra. Att påverka på det här 
sättet, istället för att gå med pekpinnen, det 
tycker jag är väldigt positivt. 

BJÖRKÅS, YTTERBY

”Nudging” förbättrar  
sophanteringen
I bostadsområdet Björkås i Kungälv har sopsorteringen förbättrats rejält med ett modernt grepp. 

Med nudging, vänliga knuffar i rätt riktning, hamnar alltfler sopor i rätt behållare. ”Vi vill göra det lätt 

för hyresgästerna att göra rätt”, säger Peter Söderlund, kommunikationsstrateg på Förbo.  

FÖRBOS BOSTÄDER – EFFEKTIV RESURSFÖRBRUKNING

1 kg återvunnen plast 
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EFFEKTIV RESURSFÖRBRUKNING  – FÖRBOS BOSTÄDER

MÖLNDAL 

INVESTERAR I LADDSTOLPAR
Under 2018 har Förbo fått bidrag från Klimatklivet för att kunna in-
vestera i laddstolpar i våra områden i Mölndals stad. I samarbete med 
Mölndal Energi har vi tittat på lämpliga placeringar i våra bostads-
områden och installationen av stolparna planeras att utföras under 
första kvartalet 2019. Under 2017 satte vi upp laddstolpar i flera av 
våra områden i Mölnlycke i Härryda kommun. 

FÖRSTÄRKER  
ORGANISATIONEN
För att kunna skapa hållbara boenden för både dagens och morgon-
dagens kunder behöver vi ha en större kunskap och ökat fokus på 
frågor kring energi- och drifteffektivisering av våra fastigheter. Därför 
har vi under året anställt en energiingenjör och en driftingenjör.  
Energiingenjören ansvarar för att ett långsiktigt förbättringsarbete 
drivs på företaget och för fastigheternas utveckling när det gäller 
energifrågor och driftoptimering. Driftingenjören arbetar aktivt 
tillsammans med förbovärdarna för att minska energianvändningen 
och förbättra inomhusmiljön. De läser kontinuerligt av och analyserar 
resursanvändningen och eventuella avvikelser åtgärdas enligt rutiner. 

Drift- och energiingenjören driver också arbetet i Förbos driftgrupp. 
En viktig del av gruppens arbete är det erfarenhetsutbyte som skapar 
underlag för att dra slutsatser, lära sig av varandra och utveckla ett 
gemensamt arbetssätt.

Pouria Tavakol,  
energiingenjör som 
anställdes under 2018 
för att arbeta med att 
energieffektivisera våra 
fastigheter och förbätt-
ra boendestandarden 
för hyresgästerna.

frågor  
Och svar

SMART RESURSFÖRBRUKNING

Vilka energifrågor är viktigast för Förbo att arbeta 

med?

Vi måste jobba för smartare energilösningar som 

leder till minskad klimatpåverkan och samtidigt 

förbättrar inomhusklimatet. Genom satsningar på 

ny teknik i fastigheterna och uppdaterade rutiner 

för vårt drift- och energiarbete kommer vi att kunna 

uppnå dessa mål.

Vad görs idag för energi- och vattenbesparande 

åtgärder?

Till exempel genomförs vattenbesparingsprojekt där vi 

installerar produkter för effektivare vattenanvändning 

i lägenheterna. Vi byter också till energibesparande 

belysning i våra områden. Direktverkande el som 

uppvärmning i våra lägenheter håller på att fasas ut.

Hur kan man tänka när man bygger nytt?

Nästa steg för oss är att inte bara utgå från energi-

flöden, utan även materialflöden. En mycket stor del 

av en fastighets klimatpåverkan kommer från själva 

byggprocessen. Därför är det viktigt att jobba med 

att minska energiförbrukningen och att använda mer 

miljövänliga material när vi bygger nya hus. 

Hur kan man hjälpa hyresgästerna att vara  

resurseffektiva?

Det allra viktigaste är information! Vi vill göra våra 

hyresgäster medvetna om att de kan påverka. Vid 

individuell mätning av till exempel vatten ser vi att 

förbrukningen ändå går stadigt uppåt. Vi kommer 

därför informera våra hyresgäster om att deras för-

brukning faktiskt ökar och föreslå åtgärder. Vi behöver 

även arbeta med att visualisera och tydliggöra 

förbrukning. Att vi byter ut till snålspolande kranar 

och installerar vitvaror med låg energiförbrukning 

är andra enkla sätt för hyresgästen att hålla nere sin 

förbrukning, utan att det märks.

Vad kommer Förbo på satsa på härnäst?

Två nya spännande områden är solel och laddning 

för elbilar. 
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”... jag sätter stort värde 
på systemet som ger alla 
människor möjlighet att 
få förstahandskontrakt.”
Hesam Parhizkar, nyinflyttad hyresgäst
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Miljöklassificeringen handlar bland annat om 
krav på inomhusmiljö, energieffektiviserings-
kriterier och material. På all nyproduktion har 
vi individuell mätning av el, kall- och varm-
vatten. Det innebär att hyresgästen själv kan 
påverka sina kostnader, och kanske också 
vara mer medveten i sin förbrukning.

– Det ger oss en kvalitetsstämpel på att 
de val vi gör är rätt, säger Martin Everbring, 
projektledare på Förbo. Det ger oss en 
checklista under byggprocessen och efteråt 
kan vi följa upp att driften av huset verkligen 
följer de riktlinjer som finns.

Arkitekturen är modern men ändå tidlös 
då färgerna på huset har naturliga nyanser. 
På fasaden sitter en aluminiumskiva som 
skimrar i olika jordiga nyanser, beroende på 
var man står och hur ljuset faller. 

– Huset ser nästan ut som en höstskog i 
sina gröna, guldiga och bronsiga färger, säger 
Martin. 

NYBYGGT GER MÖJLIGHETER 

En av de nya hyresgästerna är Hesam Parhizkar 
som vi pratade med innan flyttlasset gick. En 
helt nybyggd lägenhet väntade i Kungälv. 
Flyttcirkusen med korta andrahandskontrakt 
var över. 

– Ärligt talat, jag blev förvånad när Förbo 
ringde. Förvånad, men överlycklig. Att få en 
så fin lägenhet så snabbt, det hade jag inte 
vågat hoppats på.

Hesam Parhizkar är 30 år, och arbetar 
sedan tre år tillbaka på Volvo. I mars 2016 
registrerade han sig i hos Förbo. 695 poäng 
senare, i november 2018, skrev han på sitt 
förstahandskontrakt. 

CENTRALT LÄGE 
Tre rum och kök i kvarteret Kransen, som 
ligger i Kongahälla, Kungälvs största nybygg-
nadsprojekt i modern tid.

– Det finns så mycket som jag tycker om 
med mitt nya hem. Inte minst att huset är 
helt nybyggt. Det är också toppen att inte bo 
så jättelångt ifrån Göteborgs centrum, men 
utan att behöva ta sig dit hela tiden. Jag har 
ett stort shoppingcentrum på promenad-
avstånd från min nya lägenhet, det finns 
vacker natur precis utanför knuten och de 
träningsanläggningar jag behöver ligger i 
närheten. 

Idrott är Hesam Parhizkars största 
fritidsintresse. Simning och skidåkning 
är favoritsporterna. Och nu kanske även 
skridskorna får en chans att komma in på 
topplistan. 

– Det ligger en ishall inte så långt härifrån, 
det blir nog en hel del skridskoåkning vinter-
tid framöver.

Hesam Parhizkar har hittills bott i andra 
hand eller som inneboende på olika ställen i 
Göteborgsområdet, både i centrala stan och i 
kranskommuner. 

Det betyder mycket för självkänsla och 
framåtblickande att nu ha landat i ett eget 
boende:  

– Jag uppskattar Förbo. Jag vet att det på-
går mycket nybyggnation, och jag sätter stort 
värde på systemet som ger alla människor 
möjlighet att få förstahandskontrakt.

 

NYPRODUKTION  – FÖRBOS BOSTÄDER

KONGAHÄLLA KRANSEN, KUNGÄLV

vi är med och bygger kungälvs  
nya hållbara stadsdel
Kvarteret Kransen är vår andra etapp i den nya stadsdelen Kongahälla i Kungälv. Här har vi byggt ett 

punkthus i åtta våningar med 31 hyresrätter och gemensam takterass. Huset certifieras med Miljöbyggnad 

Silver. En av hyresgästerna är Hesam, som stått i Förbos kö sedan mars 2016.

KONGAHÄLLA I KORTHET 

Kongahälla är en ny del av Kungälv 

som växer fram i samarbete mellan 

Kungälvs kommun och flera olika 

byggherrar, däribland Förbo. Målet 

är att Kongahälla ska utvecklas till en 

grön och levande miljö, där det är 

enkelt att leva ett hållbart och miljö-

riktigt stadsliv. Inblandade aktörer  

arbetar för att all användning av 

energi ska vara förnybar och det ska  

finnas goda förutsättningar för ett 

hållbart resande. Förbos kvarter 

Kransen hade inflyttning jan/feb 2019 

och under 2017 var det inflyttning i 

65 lägenheter i kvarter Kransen.
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Nyproduktion är en del av vår verksamhet 
och drivs som projekt enligt Förbos riktlinjer. 
En rad faktorer påverkar projektet – de 
viktigaste är platsens förutsättningar och våra 
behov. Andra är myndighetskrav, planens 
förutsättningar, kostnad och tid. Möjligheten 
att påverka utformning och kostnad är som 
störst i tidigt skede, därför är det viktigt för 
oss att vara aktiva då.

1.PROJEKTIDÉ

I alla Förbos områden har vi sett om det 
finns möjlighet att bygga ännu mer. Det har 
resulterat i att det finns ett antal projektidéer 
att jobba vidare på där vi kan bygga nya hus. 
Vi kan också vara med i markanvisnings-
tävlingar och samarbeta med andra fastig-
hetsägare för att tidigt hitta projektuppslag.

2. PROJEKTPROGRAM

Här beskrivs projektets mål, förutsättningar, 
krav, teknisk standard samt utformning av 
husen, marken och lägenheterna. Det är 
nu vår arkitekt påbörjar skissandet. Ibland 
kan det finnas en färdig detaljplan som vi ska 
förhålla oss till, men oftast ska en planprocess 
genomföras.

3. PROJEKTERING & UPPHANDLING

Här arbetar vi med att formge, konstruera 
och precisera bygget. Ritningar och beskriv-
ningar tas fram som sedan ligger till grund 
för upphandlingen av entreprenörer. I detta 
steg ansöker vi även om bygglov. 

4. BYGGNATION & UTHYRNING

Här bygger vi! Vi förhandlar med Hyresgäst-
föreningen kring hyresnivåerna. Uthyrningen 
till våra hyresgäster startar. Inflyttningen 
planeras och huset invigs.

5. INFLYTTNING & ÖVERLÄMNANDE

Nu flyttar hyresgästerna in! Drift- och 
skötselinstruktioner tas fram och våra förbo-
värdar får utbildning i de tekniska systemen. 
En hyresgästenkät skickas ut för att stämma 
av upplevelsen av kontakten med oss och 
hur hyresgästerna trivs i sitt nya boende. 
Garantibesiktning görs efter två och fem 
år, men vi förvaltar byggnaden under hela 
husets livslängd.

Projektprocessen innehåller även 

en planprocess som leds av kom-

munen. Planprocessen ingår i 

steget då vi planerar hur huset och 

området ska utformas, och brukar 

se ut så här:

• Samråd. Information, önskemål 

och synpunkter samlas in. Kom-

munen redovisar ett förslag till 

detaljplan.

• Underrättelse. Kommunen un-

derrättar dem som berörs, som 

sakägare, boende och övriga 

som yttrat sig under samrådet. 

• Granskning. Det färdiga försla-

get är tillgängligt för granskning 

under två veckor. Tiden kan 

kortas om alla är överens.

• Granskningsutlåtande. Syn-

punkter från granskningen 

sammanställs.

• Antagande. När detaljplanen 

antagits skickas ett meddelande 

till länsstyrelsen, lantmäterimyn-

digheten, berörda kommuner 

och regionplaneorgan samt till 

dem som lämnat synpunkter 

under granskningen som inte 

blivit tillgodosedda. 

• Laga kraft. Detaljplanen vinner 

laga kraft tidigast tre veckor efter 

kommunens beslut, under förut-

sättning att ingen har överklagat 

beslutet.

När projekt- och planprocesserna 

är genomförda kan vi se fram emot 

att bygga hus – hus som människor 

kommer att bo och leva i under 

lång tid framöver.

PLANPROCESSEN

FÖRBOS BOSTÄDER – NYPRODUKTION

Från idé till färdig bostad
Att bygga nytt är en komplex process där många olika aktörer, som kommun, fastighetsägare, 

arkitekter, boende och entreprenörer är inblandade. På Förbo har vi en strukturerad projektprocess 

för att säkerställa att nyproduktionsprojektet utförs så effektivt som möjligt och uppfyller målen.
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LANDEVI GÅRDAR, LANDVETTER

ETT HELT KVARTER TESTAR 
NYTT INOM TEKNIK OCH 
HÅLLBARHET
I Landvetter centrum planerar vi att bygga ett helt nytt kvarter 
i anslutning till Förbos befintliga område på Brattåsvägen. 
Preliminär inflyttning blir 2020. Ungefär 110 lägenheter kommer 
att byggas, från ett till fyra rum och kök. Alla lägenheter får 
balkong eller egen uteplats. Det kommer att finnas tillgång till 
förråd i huset och möjlighet att hyra parkering i nära anslutning. 
Interiört får lägenheterna neutrala ytskikt, som gör det enkelt för 
hyresgäster att sedan sätta sin egen prägel. Diskmaskin, tvättmaskin 
och torktumlare finns i varje lägenhet. 

I detta projekt arbetar vi i samverkan med byggentreprenören, 
vilket betyder att vi tar in entreprenören i ett tidigt skede för 
att kunna nyttja deras produktionskompetens och bidra till en 
effektivare process.

STORSKALIGT TEST FÖR HÅLLBARA LÖSNINGAR

Projektet blir av modell större, vilket gör att vi kan testa nya 
lösningar inom teknik och hållbarhet. Med större volymer får vi 
bättre möjligheter till upprepning i de lösningar vi tar fram, och 
får därmed bättre kostnadseffektivitet.

NYPRODUKTION  – FÖRBOS BOSTÄDER

TALLSPINNAREN, MÖLNLYCKE

NÄRHET TILL NATUR OCH  
SERVICE – I HARMONI MED 
BEFINTLIG BEBYGGELSE
I Säteriet får hyresgästerna nära till både vitsippebackarna i skogen och 
servicen i Mölnlycke centrum. I början av november 2018 togs första 
spadtaget där vi ska bygga 51 hyresrätter från ett till fyra rum och kök, 
alla med tillgång till hiss och egen balkong. 

– Lägenheterna har tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin, i 
källarplanet finns ett förråd tillhörande varje lägenhet. Hyresgästerna 
kommer också ha möjlighet att hyra parkeringsplats i nära anslutning 
till huset, vilket gör boendet extra bekvämt, säger Martin Everbring, 
projektledare på Förbo. 

MODERN STIL SOM OCKSÅ SMÄLTER IN I OMRÅDET

Det nya huset ska ligga i direkt anslutning till det befintliga bostads-
området Säteriet, som genomgått en stor renovering och fått en ny 
modern kostym. Arkitekturen påminner om en klassisk herrgårds-
byggnad med flyglar som binds samman av en huvudbyggnad så att 
en gårdsplan bildas i mitten. Färgerna på huset harmonierar med de 
befintliga husen i området. 

– Här vill vi bidra med något nytt, men som ändå smälter in väl i 
området, säger Martin.

MINST MILJÖBYGGNAD SILVER HOS FÖRBO

Den svenska certifieringen Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som ställer krav på inom-

husmiljö, energieffektiviseringskriterier och material. Byggnaden bedöms av en oberoende 

specialist. En Miljöbyggnadscertifiering är giltig i 10 år eller tills dess att en större ombyggnation 

görs. Byggnaden kan få Brons, Silver eller Guld i betyg. Förbo har beslutat att alla nyproduktioner 

med start från 2016 ska nå lägst Miljöbyggnad Silver. 
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INFLYTTNING 2019

Kongahälla Kransen, Kungälvs kommun 31 lgh

Balltorp, Mölndals stad 7   lgh

PÅGÅENDE/KOMMANDE PRODUKTION

Tallspinnaren, Härryda kommun 51 lgh

Landevi gårdar, Härryda kommun ~ 110 lgh

FÄRDIGA DETALJPLANER

Höjden, Lerums kommun ~ 20 lgh

PÅGÅENDE PLANER

Säveå Park, Lerums kommun ~ 60 lgh

Säteriet, Härryda kommun ~ 300 lgh

PROJEKT I TIDIGA SKEDEN

Höjdenhemmet, Lerums kommun ~ 240 lgh

Hulan, Lerums kommun ~ 270 lgh

Balltorp, Mölndals stad ~ 600 lgh

Björkås, Kungälvs kommun ~ 250 lgh

Lindome Centrum ~ 100 lgh

NYPRODUKTIONSPROJEKT PÅ GÅNG

UTMANINGAR VID  
NYPRODUKTION
I vår projektportfölj finns flera intressanta projekt i alla fyra ägarkom-
muner som sammanlagt kan bli drygt 1 800 nya bostäder. Projekten 
befinner sig i olika skeden i planprocessen. Handläggningstiden från 
idé till inflyttning är lång och det finns många utmaningar på vägen. 
I en del projekt kan det handla om överklaganden som innebär att de 
behöver bearbetas och förankras om de ska gå vidare i planprocessen. 
I andra fall kan det handla om planavdelningar eller myndigheter som 
har stort tryck på verksamheten, vilket gör att projekten hamnar i 
vänteläge. I ytterligare fall har det varit en utmaning att få in relevanta 
anbud som gör att projekten blir möjliga att genomföra. Vi har också 
försenats i några fall där förhandlingar med Hyresgästföreningen om 
hyresnivån har dragit ut på tiden.

FÖRBOS BOSTÄDER – NYPRODUKTION

BALLTORP, MÖLNDAL

FÖRSKOLA BYGGS OM  
OCH GER PLATS FÖR  
SJU NYA LÄGENHETER   
När kommunen sade upp kontraktet på två förskolor i Balltorp, 
Mölndal gav det oss möjlighet att bygga hyresrätter i lokalerna; sex 
tvåor och en enrummare. Förbo har redan hyresrätter i husen med 
adresserna Pepparedsängen och Peppareds torg.

– Det här är ett bra exempel på hur vi som bostadsbolag kan tillföra 
fler hyresrätter i ett befintligt bestånd, säger Fredrik Åström, projekt-
ledare. Sju lägenheter kanske inte låter som så många, men det gör 
mycket för ett väldigt populärt område.

Lägenheterna får bra förvaringsmöjligheter, rymligt kök och badrum 
inklusive tvättpelare. Lokalerna byggs om i två etapper. Första etappen 
har inflyttning i januari 2019 och andra etappen före sommaren 2019. 

ANTAL BYGGSTARTADE LÄGENHETER
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Vi strävar efter nöjda kunder som vill bo kvar. För att mäta vad våra hyres-
gäster tycker om oss som bostadsbolag gör vi regelbundna kundmätningar. 
Resultaten är utgångspunkt för de åtgärder vi genomför i områdena. Vår 
boinflytandemodell reglerar det sätt Förbos hyresgäster har inflytande över 
sitt boende.

förbos kunder
FÖRBOS KUNDER  I  MARKNADSLÄGET  I  NÖJD KUND  I  BOENDEINFLYTANDE
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FÖRBOS KUNDER – MARKNADSLÄGET

HÖGT TRYCK PÅ LEDIGA LÄGENHETER

36       

Fortfarande råder stor bostadsbrist i regionen och trycket på våra lediga lägenheter är högt, i snitt har vi 

226 sökande per lägenhet. Nyproducerade Kongahälla Kransen hade i snitt 53 sökande per lägenhet.

Nyproduktion innebär lite annan hantering 
för vår personal och processen skiljer sig 
från övrig uthyrning. Dels för att det är fler 
lägenheter åt gången, dels eftersom den sker 
innan det går att visa lägenheten. Efterfrågan 
på de nyproducerade lägenheterna har trots 
detta varit mycket stor. 

För vår personal omfattar uthyrning i allt 
högre grad även hantering av förfrågningar 
om andrahandsuthyrning och direktbyten. 
Uthyrarna lägger också allt mer tid på oriktiga 
hyresförhållanden; särskilt i de fall när 
någon hyr en bostad men inte bor i den. 

INFLYTTNING KONGAHÄLLA KRANSEN  

Under året har vi hyrt ut 31 lägenheter i 

Kongahälla Kransen med inflyttning januari – 
februari 2019. Det har varit blandade åldrar 
som flyttat in, från äldre som säljer sitt hus 
till unga som fått sitt första boende. Det var 
i snitt 53 sökande per lägenhet. Den med 
lägst kötid som fick en lägenhet hade stått i 
kö sedan mars 2016.

DIGITAL SIGNERING AV KONTRAKT 

I Kongahälla Kransen testade vi för första 
gången digital signering av hyreskontrakt. 
Det innebär att kunden inte behöver ta sig 
till ett kontor för att skriva på kontraktet, 
utan kan göra det var och när det passar 
denne bäst. Det visade sig vara uppskattat, 
speciellt av dem som annars hade en bit att 

åka. Under 2019 kommer vi fortsätta ut-
värdera arbetssättet och se över våra rutiner 
för kontraktsskrivning och inflyttningar.

BOSTADSLÄGET I SIFFROR 

Antalet bostadssökande per 

lägenhet uppgick i genomsnitt till 

226 (242 föregående år) och som 

mest 415 (512) sökande på samma 

bostad. Omsättningen på bostäder 

under året var 10 (9) procent vilket 

innebär i snitt en boendetid på 10 

(11) år. Vi har en fortsatt hög ut-

hyrningsgrad, 99,8 procent (99,8).
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MARKNADSLÄGET – FÖRBOS KUNDER

23 912
antal inkomna  

serviceanmälningar
varav via  
digitala kanaler

45%

50 lägenheter 
överlämnade 
till kommunen

11,1 
Miljoner kronor

...har vi gett hyresgästerna 
i rabatt under året för eget 

underhållsansvar.

2017
56 st

226 sökande per lägenhet

2017
242 st

121 lägenheter 
erbjuds som +70 BOENDE

225 lägenheter 
erbjuds som +55 BOENDE

388 lägenheter 
till uthyrning

2017
348 st

Antal beställningar 
inom Personliga hem

genomsnittlig boendetid 10 år

2 313
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FÖRBOS KUNDER – NÖJDA KUNDER

Den återkommande kundundersökningen 
är ett mycket viktigt verktyg för oss. Genom 
den kan vi se hur våra hyresgäster trivs med 
sitt boende. Resultatet ger värdefull informa-
tion om vad som är bra och vad som behöver 
förbättras och används när vi lägger planerna 
för kommande säsonger. 2018 kunde vi se 
en tydlig nedgång i resultaten inom flera 
områden, till exempel snöröjning och sop-
hantering. Samtidigt finns det saker de flesta 
tycker fungerar riktigt bra, som bemötande, 
kontakt med grannar och yttre underhåll. 

ALLA KUNDE BIDRA MED ÅSIKTER

Tidigare år har vi låtit ett slumpmässigt 
urval få svara på kundundersökningen. 2018 
ville vi prova att låta samtliga hyresgäster få 
chansen. När enkäten skulle skickas ut våren 
2018 valde vi att dela ut många av enkäterna 
personligen genom att besöka flera av våra 
områden. Samtliga anställda spenderade en 
eftermiddag med att knacka dörr och vi fick 
ett fint bemötande. Alla ville såklart inte göra 
undersökningen, vilket vi respekterar. Men 
faktum är att vi nådde en mycket hög svars-
frekvens med över 57 %, vilket är en ökning 
med 2 procentenheter sedan föregående år.

RESULTAT AV DEN SENASTE UNDER-
SÖKNINGEN

Underhåll av fastighetens yttre. Många av 
våra hyresgäster har tidigare haft synpunkter 
på underhållet av fastighetens yttre. Nu ser 
vi att betydligt fler är nöjda, vilket vi tror 
främst beror på:

• Att vi satsar mer än någonsin på underhåll 
och målar eller tvättar fasader i ett flertal 
områden. De som varit mindre nöjda bor 
främst i de områden där vi planerat åtgär-
der under de kommande två, tre åren. 

• Att vi de senaste åren har försökt förklara 
hur vi ser på underhållet – både i kund-
tidningen Förbobladet och på hemsida. 
Det ska vara enkelt för alla att förstå hur 
och när vi underhåller våra hus.

Telefontider. En tydlig önskan från många 
hyresgäster var bättre telefontider. Vi kan 
se att den satsning vi gjorde under 2017 för 
bättre tillgänglighet gjorde att telefontider nu 
får bra värden.

Bemötande. Bemötandet får fortsatt höga 
betyg och 9 av 10 hyresgäster upplever att 
de får ett bra bemötande. Viktigt eftersom 
vi vill att alla ska känna sig sedda och hörda 
och bli bemötta på ett bra sätt.

Förbo-appen. Många av dem som bor hos 
oss uppskattar appen som gör det enkelt att 
nå kundportalen Mina sidor via smartphone 
eller surfplatta. 

Kontakt med grannar. Att ha en bra relation 
med sina grannar ökar både trygghet och 
trivsel. De allra flesta som bor hos Förbo 
verkar tycka att kontakten med grannarna 
är riktigt bra. Resultatet är bland det bästa 

i hela Sverige när det gäller de bolag som 
deltar i AktivBos mätning. 

 I mätningen ser vi alltså att det finns 
många områden där hyresgästerna tycker 
att vi på Förbo gör ett bra jobb. Tyvärr har 
vi också fått sämre resultat än tidigare inom 
vissa områden. Åtgärder görs för att komma 
tillrätta med sådant som inte fungerar. 

UPPFÖLJNING OCH ÅTGÄRDER

Snöröjning. Snöröjningen under vintern 
2017/18 fungerade dåligt i flera bostadsom-
råden. Under säsongen vidtogs åtgärder och 
inför vintern 2018/19 har Förbo tillsammans 
med entreprenörerna tagit fram en plan 
som också innehåller vad som ska ske vid 
eventuella avvikelser. Förbo hade samtal med 
samtliga entreprenörer som arbetade med 
snöröjningen för att säkerställa en förbättring. 

Så arbetar vi för att få nöjda  
hyresgäster som trivs och vill bo kvar
Vi genomför löpande kundundersökningar för att ta reda på vad de som bor hos oss är nöjda, och 

mindre nöjda, med. Resultaten används sedan i det dagliga arbetet.

OM UNDERSÖKNINGEN

2018 var första året som alla våra 

hyresgäster, cirka 5 700 hushåll, 

fick möjlighet att svara samtidigt på 

vad de tycker om Förbo. Tidigare 

har cirka 2 500 slumpmässigt valda 

hyresgäster fått undersökningen.

Alla svar är anonyma och redovisas 

för oss i tabeller utan möjlighet 

att härleda till enskilda hushåll. 

Företaget AktivBo som hjälper oss 

med undersökningarna genom-

för mätningar för många andra 

bostadsbolag vilket ger oss goda 

möjligheter att jämföra våra 

resultat med andra företag  

i branschen. 

57%
SVARSFREKVENS
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NÖJDA KUNDER – FÖRBOS KUNDER

I ett område byttes entreprenören ut. Vi till-
låter att entreprenörerna nu får börja snöröja 
tidigare på morgonen, på utvalda platser. 
Målet är att ingen ska behöva skada sig och 
att hyresgäster ska kunna komma iväg till 
jobb, lämna på förskolan och så vidare.

Skötsel av utemiljö. Resultatet gällande skötsel 
av utemiljö och gemensamma utrymmen 
försämrades i den senaste mätningen. Även  
i Förbos egna kontroller kunde vi identifiera  
områden där till exempel städning av ge- 
mensamma utrymmen, beskärning av buskar 
och träd och gräsmattor inte hållit måttet. 
Dialogen med entreprenörerna ledde till 
en åtgärdsplan. Därtill har vi kontrakterat 
en konsult som genomför kontroller under 
2018 och 2019 för att säkerställa önskad 
kvalitet på utfört arbete.

Sophantering. Nedsmutsning vid sop-
stationerna skapar missnöje hos många. I 
mätningen kan vi utläsa att det finns en 
frustration över att andra inte sköter sin 
sortering, snarare än att det saknas möjlighet 
att sortera. För att underlätta sopsortering 
arbetar vi på olika sätt, bland annat med 
tydlig och enhetlig skyltning. I Björkås 

provas metoden ”nudging” för att knuffa 
hyresgäster i rätt riktning (läs mer på sida 
28). Dessutom informerar vi bland annat i 
kundtidningen Förbobladet om sopsortering 
i syfte att visa att det är lätt att göra rätt.

Fel reparerade inom rimlig tid. Resultatet 
visar att många hyresgäster upplever att det 
tar för lång tid att få fel reparerade. Det kan 
gälla allt från mindre fel till större reparatio-
ner. Vi arbetar med en entreprenörsportal 
som innebär att våra entreprenörer kan rap-
portera sina insatser och våra hyresgäster får på 
så vis en direkt återkoppling om hur arbetet 
fortlöper. Vi genomför riktad utbildning 
till våra entreprenörer så att de känner sig 
säkra med detta verktyg. Genom en löpande 
återkoppling med tydlig förklaring kan vi 
ge bättre service till våra hyresgäster, det 
gäller såväl de arbeten som vi utför med egen 
personal som de tjänster vi köper. För att  
säkerställa en god och snabb service samt 
tydlig återkoppling styr vi hyresgästernas 
serviceanmälan till kundportalen Mina sidor. 
Där kan de följa ärendet och även få notifi-
kation om det händer något. 
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FIBER PÅ VÄG 

Under hösten 2018 startade vi en 

insamling av hyresgästintyg inför 

framtida installation av fiber. Vår 

målsättning är att installationen 

påbörjas under 2019 och att alla 

Förbos hyresgäster ska ha tillgång 

till fiber senast 31 december 2020.

MODELL FÖR  
KOMMUNIKATION  
I PROJEKT

Under året har det arbetats fram 

en modell för att underlätta 

och strukturera boinflytande 

och kommunikationen i projekt. 

Modellen inkluderar alla typer 

av projekt där hyresgästerna 

påverkas. Syftet med modellen är 

att skapa en gemensam utgångs-

punkt för kommunikationen i våra 

projekt där vi preciserar projektets 

bakgrund och syfte och vilken typ 

av boinflytande som är möjlig.  

Att arbeta strukturerat med 

kommunikation i projekt på det 

här sättet skapar trygghet och 

tydlighet, både för medarbetare, 

entreprenörer och hyresgäster. 

Boendeinflytandemodellen reglerar 

på vilket sätt Förbos hyresgäster 

har inflytande över sitt boende och 

det blir ett viktigt styrmedel för 

kommunikationen i våra projekt. 

Det blir helt enkelt lättare att 

lyckas med kommunikationen.
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FÖRBOS KUNDER – BOINFLYTANDE

Tillvalskonceptet innebär att alla hyresgäster 
som bor i en bostad äldre än tolv år får rabatt 
på hyran för att välja själv när och var i lägen-
heten det ska målas och tapetseras. Rabatten 
är kopplad till lägenheten och när det inte 
behöver målas om så ofta tjänar hyresgästen 
och ingen annan på det. De kan antingen 
göra jobbet själv, eller anlita oss på Förbo.

Hyresrabatten gäller för målning och 
tapetsering och storleken på rabatt är baserad 
på hur stor lägenheten är. Hyresrabatten är 
framförhandlad med Hyresgästföreningen. 
Även om hyresgästen inte målar om eller 
tapetserar i lägenheten får de en rabatt varje 
månad.

Olika typ av tillval betalas på olika sätt 
och under olika lång tid. När hyresgästen 

beställer tillval hos förbovärden får han eller 
hon också veta kostnaden för sina val. Alla 
tidsbegränsade tillval specificeras på hyresavin. 
På så sätt får hyresgästen varje månad en bra 
överblick över gjorda åtgärder och ser under 
hur lång tid tillvalen ska betalas.

Det går att göra tillval till alla rum. Till 
exempel genom att måla om tak, byta vit-
varor till kök eller badrum, byta köksinred-
ning, sätta in säkerhetsdörr eller bygga en 
altan eller uteplats. Hos oss är det självklart 
att alla ska kunna sätta sin personliga prägel 
på sitt boende och vi vill inspirera hyresgästen 
till vilka val som går att göra. Det görs bland 
annat på vår hemsida och med olika teman i 
Förbobladet.

UTSTÄLLNING PÅ FÖRBOKONTOREN

På varje Förbokontor finns ett urval av alla 
tillval som går att göra. Här kan hyresgästen 
se prover på kakel, luckor och handtag. 
De kan också låna med tapetkataloger eller 
färgprover hem.

Ge mer plats till 
Personliga hem!

ger hyresgäster inflytande
Personliga hem är Förbos tillvalssystem som låter hyresgästerna själva påverka ut-
formningen i lägenheten genom olika val. Alla som bor i en lägenhet äldre än tolv år 
får en hyresrabatt för att måla och tapetsera.

I den rymliga ettan i Landvetter märks hur hyresgästen 
Lottas personliga val har fått styra utformning och 
inredning. Med hjälp av tillval har hon gjort om kök 
och hall till en lägenhet att trivas i.
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Social hållbarhet handlar för oss om att skapa trygghet, trivsel och rättvisa, 
idag och i framtiden. Vi har bestämt att ett hållbart perspektiv ska prägla alla 
våra samarbeten. Ett exempel på hur vi arbetar är den första aktivitetsparken 
som invigdes under året. Dialog med hyresgäster, föreningar och våra kom-
muner är centralt för att skapa trygga och trivsamma bostadsområden. 

förbos samarbeten
SOCIAL HÅLLBARHET
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FÖRBOS SAMARBETEN – SOCIAL HÅLLBARHET

Under sommaren 2018 kunde vi för första 
gången stoltsera med vår fina aktivitetspark 
i Säteriet – Sagoparken. Invigningen skedde 
i strålande sol och under festliga former. 
Besökare från hela kommunen, och även 
utanför kommungränsen, klättrade i det 
fantastiska sagoträdet, red på enhörningar, 
åt popcorn, tittade på motorsågskonst, sådde 
frön, lekte med vatten, tränade i utegym och 
mycket mer. 

SAMARBETE OCH INKLUDERING 
Vägen hit har krävt hårt arbete – och inte 
minst dialog med såväl kommun som med 
hyresgäster. Förutom dessa bjöds även för-
eningar och skolor in till dialog. Exempelvis 
Wendelsbergs folkhögskola, med teaterin-
riktning, för en diskussion om hur scenen 
skulle utformas och en personlig tränare 
har hjälpt till att utforma utegymmet. Vi 
kontaktade även fritidspedagoger på den när-

liggande skolan och barnen ritade teckningar 
som beskrev hur de tycker om att leka.

Hyresgästernas synpunkter och förslag har 
också fångats in på olika sätt. Bland annat 
genom olika evenemang. När vi arbetade 
med framtagandet av Sagoparken satte vi 
exempelvis upp ett stort plank i samband 
med Förbos 50-årsfirande där man fick 
lämna förslag och tankar som vi sedan tog 
med oss vid utformningen av parken. Allt 
detta sammantaget har bidragit till en park 
där människor kan mötas och trivas tillsam-
mans – på lika villkor.

MED PLATS FÖR HÅLLBAR MÅNGFALD 

Naturligtvis finns även mångfald och håll-
barhetstänket med när vi utformar våra ak-
tivitetsparker. I Säteriet hade vi till exempel 
samarbete med en lokal odlarförening för att 
få med den biologiska mångfalden på ett bra 
sätt. Resultatet är att vi har pallkragar och 
växthus där intresserade kan odla sin egen 
mat. Vi planterar även ätbara växter i parken. 
Det finns ett insektshotell, vi har sparat 
biologisk natur och anlagt en äng som inte 
får klippas, allt för att främja den biologiska 
mångfalden. Regnvatten samlas upp och 
används till vattenlek och ekar som sågats 
ner har återanvänts till material i parken, 
vilket ger ett naturligt och vackert intryck. 
Lekmaterialen har också rundade hörn som 
minimerar skaderisker.

På det hela taget smälter Sagoparken 
i Säteriet väl in i området, med naturen 
runtomkring och färger som harmonierar 
med de nyrenoverade husen. Nu ser vi fram 
emot våra övriga tre parker som kommer att 
utformas i samma anda, och där vi förhopp-
ningsvis kan tillgodose de önskemål som 
finns i respektive område.

Mötesplatser för alla
Förbos fyra aktivitetsparker, en i varje ägarkommun, ska stå klara 2020. Sommaren 2018 invigdes 

Sagoparken i Säteriet och arbetet är igång med de övriga. Dialog och samarbete med kommuner, 

skolor, föreningar och hyresgäster är av vikt för att locka besökare med olika behov.

VAD TYCKER DU?

Zara, hyresgäst

– Hela parken är jättefin! Vi kommer 
att vara här ofta med barnen.

Linnea, hyresgäst 

– Allt är jättefint och jättetrevligt! 
Jag vill gärna komma hit igen. Det 

finns inget som är bäst – allt är 
jättebra! 

Yvonne, hyresgäst

– Jag tror absolut att Sagoparken 
kommer att lyfta området. Det är 

fint gjort och det syns att man lagt 
ner mycket arbete och resurser 
på att få det bra. Parken höjer 

standarden i hela området. 

Anders Halldén,  
styrelseordförande Förbo

– Vi såg att detta hade potential att 
bli en mötesplats för hela Mölnlycke. 
Runtomkring finns ett fantastiskt 
naturområde och tillsammans med 
parken kunde det bli något riktigt bra. 
Inte bara för Säteriet, utan för hela 
Mölnlycke. Jag tycker parken blev 
bättre än vad jag hoppats på.
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TEMA: MÖTEN MELLAN  
GENERATIONER I BJÖRKÅS

Förslaget på hur Björkås aktivitets-

park ska se ut har utvecklats efter 

att vi haft öppet hus, workshops, 

utemiljödag och ljusfest i området. 

Vi har dessutom haft ett samarbete 

med HDK, Högskolan för design och 

konsthantverk, där studenter fått 

lämna förslag på hur parken kan se ut 

och vad den ska innehålla. Förslaget 

”Generation path” stack ut lite extra 

och går ut på att skapa tillgänglighet 

för alla till parken, och är det förslag vi 

tar med oss när vi utformar aktivitets-

parken.

OM AKTIVITETSPARKERNA

I samband med att Förbo fyllde 50 år 

2016 bestämdes det att aktivitetsparker 

skulle byggas i de fyra ägarkommu-

nerna, Härryda, Mölndal, Lerum och 

Kungälv. 

Först ut var Sagoparken i Säteriet 

som invigdes sommaren 2018 och 

därefter en park i Björkås, Ytterby. I 

Lerum sker dialogarbete under 2019 

och arbetet ska också påbörjas i 

Mölndal. Målsättningen är att skapa 

mötesplatser som passar för alla. 

2020 ska alla parkerna vara klara och 

lämna ett avtryck som varar länge.

SOCIAL HÅLLBARHET – FÖRBOS SAMARBETEN

Aktivitetsparken på Säteriet invigdes med pompa och ståt i 
juni 2018. Hjärtat i parken är Sagoträdet som blev till efter 
dialog med hyresgäster och föreningar i området.
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FÖRBOS SAMARBETEN – SOCIAL HÅLLBARHET

Förbo har tillsammans med en rad andra 
aktörer skrivit under ”Samhällskontraktet – 
Ett socialt hållbart Kungälv 2020. Miguel 
Odhner, kommunstyrelsens ordförande 
berättar mer. 

– Vi har bestämt oss för att vi ska få alla 
människor som bor här att bidra, växa och 
känna framtidstro. Och skapa ett socialt 
hållbart samhälle för medborgarna i Kungälvs 
kommun, redan idag en välmående  kommun 
– men inte för alla, säger Miguel Odhner.

MÅLSÄTTNINGEN ÄR TYDLIG:

• Innan 2020 minska utanförskapet med 
20 procent.

• Innan 2020 ska utanförskapet halveras 
i de mest utsatta områdena i Kungälvs 
kommun.

• Alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad 
etableringsperiod (2 år), finnas i arbete 
alternativt utbildning.

– Vi ställde oss frågan: Hur kan vi bli bäst 
i Sverige på att minska utanförskapet? säger 
Miguel. Kungälvs kommun såg att den bäs-
ta, och egentligen den enda, vägen att gå för 
att nå målen sker genom samverkan. Därför 
upprättades 2016 Samhällskontraktet.

– Förbo var en av de första att skriva 
under och har sedan starten bidragit som 
en tydlig och ansvarstagande aktör, säger 
Miguel och fortsätter:

– Jag har haft förmånen att följa Förbo 
under tio år och upplever att de har vässat  
sina formuleringar kring hållbarhet i styrande 
dokument. De har hela tiden ökat sitt 

engagemang genom att lyfta upp hållbar-
hetsfrågor. Förbo är tydliga i sina ställnings-
taganden och i sin kommunikation utåt. De 
vågar prata om hållbarhet ur inte bara ett 
ekologiskt perspektiv, utan även socialt och 
ekonomiskt. 

Genom att löpande redovisa mätetal för 
satsningen ska de som deltar i Samhällskon-
traktet se att det också är lönsamt att vara 
socialt hållbar.

– Vi är traditionellt sett bra på att göra 
kalkyler på fastigheter eller infrastruktur. 
Men det är inte lika självklart hur vi ska 
mäta hållbarhet, menar Miguel.

– När en person hamnar i utanförskap 
innebär det inte bara personligt lidande, utan 
bidrar även till ökade samhälleliga kostnader.
För ett bostadsföretag som Förbo kan det 
handla om underhåll och skadegörelse. 

I halvtidsuppföljningen sommaren 2018 
sågs flera positiva resultat. Till exempel 
hade behovet av försörjningsstöd minskat 
och man kunde också se fina resultat när 
det gäller minskad arbetslöshet, brottslighet 
och bättre utbildningsresultat. Slutsatsen är 
tydlig: det är när kommun, samhälle och 
näringsliv gör insatser tillsammans som de 
riktigt goda resultaten nås.

– Som politisk ledare för Kungälvs 
kommun vill jag inte att våra bostadsföretag 
kommer hit, bygger och försvinner. De ska 
ta ansvar hela vägen för områdets utveckling, 
vara en aktiv part och bidra till samhället. 
Det gör Förbo på ett bra sätt och jag är stolt 
över samarbetet, säger Miguel Odhner.

Samverkan rätt väg 
Förbo är en del av världen omkring oss och vi ser samverkan med 

andra aktörer som ett viktigt sätt att skapa trygga, attraktiva områ-

den. Ett exempel på samarbete är det med Kungälvs kommmun. 

SAMHÄLLSKONTRAKTET

Under de senaste åren har Kungälvs 

kommun arbetat aktivt med att 

minska utanförskapet och är en av 

få kommuner som har en social 

översiktsplan (antagen mars 2016). 

Planen utgår från kommunfullmäk-

tiges strategiska mål om minskad 

segregation. Idag är närmare 70 

företag, föreningar och myndigheter 

med och fler tillkommer hela tiden. 

Förbo har varit med från starten.

HÅLLBARA BJÖRKÅS

I arbetet med den Sociala översikts-

planen 2016 framkom två områden 

i Kungälv med en mer utsatt 

social problematik. Ett av dessa 

områden är Björkås. I samband 

med arbetet kring samhällskontrakt 

och samarbete med fastighetsä-

gare och hyresvärdar visade Förbo 

ett intresse kring att förtäta med 

bostäder i området. Dessa bostäder 

blir också en leverans i den avsikts-

förklaring Förbo har med kom-

munen där Förbo åtar sig att bygga 

350 bostäder mellan 2017 och 

2022. En idéskiss, med rubriken 

”Gemensam plattform för Björkås 

utveckling”, har tagits fram mellan 

Förbo och Kungälvs kommun kring 

förtätningsarbetet och hur den kan 

påverka den sociala hållbarheten.

Enligt Förbos hyresgästenkät trivs de 

boende väldigt bra i sina lägenheter 

och tycker att lägenheterna har 

bra planlösningar. Utformningen 

av gårdarna får också högt betyg 

liksom skötseln av utemiljön. I 

enkäten är det tydligt att hyres-

gästerna tycker att underhållet 

av fastighetens yttre är sämre. 

De boende känner även oro för 

personlig trygghet och inbrott i 

källarutrymmena. 

För att möta detta har Förbo, till-

sammans med de boende, polisen 

och kommunen arbetat med 

trygghetsvandringar i området och 

också förbättrat belysningen för 

att öka tryggheten. Ett nyckelfritt 

låssystem har installerats för att 

öka säkerheten och tryggheten i 

källarutrymmena.

Ur förstudierapport projekt Hållbara 
Björkås 2017.

”Jag ser fram emot ett  
fortsatt gott samarbete!”
Miguel Odhner, kommunstyrelsens ordförande i Kungälv
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Våra medarbetare är våra främsta ambassadörer och ytterst de som gör att 
vi kan leverera rätt erbjudande till våra kunder och nå våra mål. Under året 
har en omorganisation genomförts för att ge ännu bättre förutsättningar att 
kunna leva upp till omvärldens krav och flytta fram våra positioner.

förbos verksamhet
MEDARBETARE  I  OMORGANISATION  I  BOLAGSSTYRNING  I  STYRELSE
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Att kanalisera engagemanget i bolaget och 
använda det som en gemensam drivkraft 
framåt är en viktig uppgift för organisa- 
tionen. Med de höga ambitionerna inom 
ramen för affärsplanen fanns behov av att 
göra förändringar för att ge det strategiska 
arbetet ett tydligare utrymme, samtidigt 
som vi behövde hitta former för att minska 
sårbarheten i vardagen. I resultatet av den 
årliga medarbetarenkäten kom flera förslag 
till förbättringar som i organisationsför- 
ändringen fanns möjlighet att ta till vara. I 
förändringsarbetet har medarbetarna bjudits 
in att delta och själva bidra till sin och sitt 
teams utveckling. Under det första halvåret 
2019 beräknas nya arbetsgrupper och nya 
lokaler vara på plats och då har vi också rätt 
utgångspunkt för att bedriva arbetet på det 
sätt som är tänkt.

FÖRANKRAD FÖRÄNDRING

För att lyckas i förändringsarbetet har vi 
varit tydliga med prioriteringarna inom 
verksamheten. Men genom att säkerställa 
vår basleverans till kunder och ägare och på 
olika sätt bereda plats för förändring gav vi 
organisationen och medarbetarna möjlig-
het att utveckla funktionella arbetssätt och 
utvärdera tidigare metoder mot framtida 
nya möjligheter.

 

Inom ramen för årsplaneringen genomförs 
medarbetarsamtal med uppföljning, team- 
träffar och individuell handledning efter 
behov. Därutöver har vi gemensamma träffar 
där personalen träffas i olika konstellationer. 
Två gånger per år träffas alla för en gemensam 
avstämning av mål och strategier. Under 

våren kombinerades det med teamaktiviteter 
utomhus samt en föreläsning om ledar- och 
medarbetarskap. Under hösten deltog 
medarbetarna i en flerkamp inomhus och 
en föreläsare gav inspiration om hur den 
mentala konditionen tränas.

 När det gäller det löpande skydds- och 
arbetsmiljöarbetet genomfördes under året 
workshops på samtliga kontor. De inne-
fattade både riskbedömning och utbildning 
inom hot och våld. All personal har deltagit 
och rekommendationer för förbättringar har 
tagits fram och fångats upp.

VÄLKOMNAR NYA KOLLEGOR

Satsningen på att erbjuda inspiration kring 
hållbart medarbetarskap har fortsatt under 
året för nytillkomna kollegor.

Under året har inte mindre än tolv nya 
medarbetare börjat och nio har lämnat bolaget 
av olika skäl; pension, tjänstledighet eller 
andra anställningar. Vi bedömer att det finns 
ett stort intresse för att arbeta hos Förbo och 
att många sökande värdesätter högt att arbeta 
i en samhällsnyttig verksamhet där det finns 
möjlighet att själv påverka och göra skillnad.

Processer för det systematiska arbetsmiljö- 
arbetet finns och avtal med företagshälso- 
vården ger ett viktigt stöd och komplement 
till vad företaget och chefer själva kan bidra 
med i form av stöd för enskilda anställda. I 
slutet av 2017 genomfördes en lönekartlägg-
ning som visade att det inte finns några osak-
liga löneskillnader mellan kvinnor och män 
i företaget. Kartläggningen hålls uppdaterad 
och årlig avstämning görs.

Så bidrar våra anställda med  
engagemang och måluppfyllelse

FÖRBOS VERKSAMHET – MEDARBETARE

Det finns ett stort och utbrett engagemang hos personalen på Förbo. Tillsammans med Nytänkande 

och Tydlighet utgör Engagemang de tre värdeord som vi tillsammans enats om. 

Våra tre värdeord; engagemang, tydlighet 
och nytänkande är utgångspunkter i vårt 
dagliga arbete.
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NET PROMOTER SCORE, NPS

Net Promoter Score anger svaret på den enskilda frågan ”Hur troligt är 
det att du skulle rekommendera Förbo som arbetsplats till en vän?”

Net Promoter Score (NPS) ingår i 
medarbetarenkäten och är ett mått 
på hur attraktiv arbetsgivaren är. Det 
beräknas från svaren på frågan ”Hur 
troligt är det att du skulle rekommendera 
Förbo som arbetsplats till en vän?”. 
Svaren anges på en skala från 0-10 där 
0 är inte troligt alls och 10 är mycket 
troligt. Från andelen ambassadörer 
(med svaren 9-10) dras andelen kritiker 
(som svarat 0-6). Andelen neutrala 
med svar på 7-8 framgår alltså inte 
alls. Indexet kan pendla mellan -100 
och +100. 2016 hamnade resultatet på  
44 och med det som utgångspunkt 
sattes mål för de kommande åren. 

2,85%
SJUKFRÅNVARO 2018

ANSTÄLLNINGSTIDEN PÅ FÖRBO ÄR I SNITT 9 ÅR

1 8 , 6%

PERSONAL- 
OMSÄTTNING 2018 2017

9,75 %

2017
3,19%

60% 
MÄN

40% 
KVINNOR
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2017: 3 NPS Benchmark 2017: 9 NPS

32% 33% 35%

2018: 2 NPS Benchmark 2018: 9 NPS

38% 23% 40%
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Maria Horkeby, är 
redovisningsekonom 
och ansvarig för Förbos 
arbete med GDPR.

Vad är GDPR?

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som ersatte 

PUL, personuppgiftslagen, 25 maj 2018. GDPR gäller inom 

hela EU och innehåller regler om hur man får behandla 

personuppgifter. Lagen antogs för att modernisera regel-

verket kring behandling av personuppgifter samt skapa en 

likvärdig behandling i hela EU.

Påverkar GDPR Förbo?

Ja, i och med alla våra hyresgäster samt de som är regist-

rerade i vår kö, behandlar vi mängder av personuppgifter. 

Det är därför viktigt för oss att vi hanterar dessa uppgifter 

på ett korrekt sätt. Det handlar inte bara om att efterfölja 

reglerna enligt GDPR utan också om att man som hyres-

gäst ska känna sig säker på att vi hanterar uppgifterna på 

ett säkert sätt. Vi har under våren 2018 gått igenom och 

kartlagt all hantering vi har av personuppgifter och gjort 

de åtgärder som behövts. En trygghet vi hade med oss in i 

arbetet med GDPR var att vi redan innan hade lagt stor vikt 

vid att hantera personuppgifter på ett bra och säkert sätt. 

Vad innebär GDPR för Förbos hyresgäster? 

Enligt GDPR har du som individ vissa rättigheter gentemot 

företag som behandlar dina personuppgifter. Du har till 

exempel rätt att en gång per år kostnadsfritt få veta vilka 

uppgifter som finns registrerade om dig hos Förbo. Om 

uppgifter är felaktiga har du rätt att få dem ändrade och 

du har i den mån det är möjligt rätt att bli glömd. Har du 

ett hyresavtal med oss kan du inte bli glömd, men om 

du bara är registrerad som bostadssökande och väljer att 

avregistrera dig kommer dina uppgifter att raderas. 

GDPR – SÅ FUNKAR DET frågor  
Och svar

SKAPAR ARBETSTILLFÄLLEN 
FÖR UNGA
Varje år erbjuder Förbo sommarjobb för ungdomar mellan 

17 och 25 år. En chans för ett antal killar och tjejer att få 

in en fot på arbetsmarknaden och en möjlighet för oss 

att stärka bemanningen under några sommarveckor. Med 

hjälp av ”sommarjobbsbussen” tar sig sommarjobbarna 

an ett nytt område varje dag. Därefter väntar en vecka då 

de är stationerade i olika områden för att utföra arbeten 

i mindre grupper. Arbetsuppgifterna varierar, till exempel 

tvättar de utemöbler, rensar i källargångar och städar i 

områdena. En av ungdomarna som jobbade hos oss  

sommaren 2018 var Samuel, 22 år:

– Upplägget med sommarjobbsbussen var det bästa 

med förra sommaren! Variationen på arbetsuppgifter och 

att vi jobbade i flera olika områden gjorde att ingen dag 

blev den andra lik.

En annan sommarjobbare var nittonårige Felix:

– Alla tar hand om varandra! Och man får lära känna 

andra ungdomar i olika åldrar och från olika kulturer.

FÖRBOS VERKSAMHET – MEDARBETARE

RISKINVENTERING

Under året har Förbo gjort riskinventering på samtliga 

arbetsplatser i kombination med en utbildning för all 

personal. På så vis ökar vi kunskapen och medveten-

heten inför eventuella hot och blir mer uppmärksamma 

för risker i vardagen. Parallellt har vi tecknat avtal med 

Incidentsupporten som erbjuder dygnet-runt stöd vid 

eventuella händelser. 
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Så flyttar vi fram positionerna 
genom att förändra organisationen

Som underlag till vilka förändringar som 
behövde göras fanns exempelvis resultatet av 
den årliga medarbetarenkäten som i slutet av 
2017 visade att förändringar var önskvärda 
inom några områden i organisationen.

Med satsningen minskar vi vår sårbarhet 
och ökar vår tydlighet både internt och 
externt – tack vare större team, närvarande 
chefer och uthyrare på plats i var och en av 
våra fyra kommuner. Sammantaget skapas 
också möjlighet att möta våra kunder på ett 
ännu bättre sätt och att tillsammans med 
våra entreprenörer arbeta klokt och effektivt. 

Omorganisationen innebär att vi ersätter 
åtta förbovärdsteam med fyra förvaltnings-
team som innehåller förbovärdar, en uthyrare 
och en områdeschef. På sikt vill vi att dessa 
nya förvaltningsteam ska ha gemensamma 

arbetsplatser. Det blir tidigast klart under 
2019. Fram till dess arbetar vi vidare med att 
utreda hur vi på bästa sätt möter våra hyres-
gästers behov av tillgänglighet och service. Vi 
vet att behoven kan se väldigt olika ut mellan 
olika individer och i olika områden.

FÖRÄNDRINGSPROCESS UNDER 2018 
Förändringsarbetet inleddes redan före 
sommaren 2018 och den nya organisationen 
trädde i kraft 1 september 2018. Under hösten 
pågick internt arbete med att definiera roller 
och klargöra gränsdragningar. Parallellt på-
gick också sökandet efter funktionella lokaler 
för att ge de nya arbetsgrupperna gemen-
samma arbetsplatser. Under första halvåret 
2019 kommer tre av fyra nya kontor vara i 
bruk och senast efter semestern 2019 är alla 
fyra kontoren i drift. 

Den nya organisationen innebär en förstärk-
ning av arbetsstyrkan med två nya områdes-
chefer, en uthyrare och en projektledare för 
aktivitetsparker. Detta i kombination med 
övrig personalomsättning under året har gett 
flera medarbetare möjligheter att utvecklas 
och ta nya roller inom företaget. Extern 
rekrytering har också skett, och det har visat 
sig att många kandidater sökt sig till oss på 
rekommendation från våra medarbetare eller 
samarbetsparter.  

I syfte att ge utrymme åt förändringen 
lades en del andra interna uppgifter på is, för 
att inte ta tid från kundleveransen. Enskilda 
medarbetare i alla team har haft möjlighet att 
delta och påverka, vilket är en viktig förut-
sättning till ett så gott resultat som möjligt. 

Med ambitionen att flytta fram positionerna inom flera viktiga områden behövs rätt förutsättningar  

– i syfte att kunna fokusera på såväl vardagsfrågor som långsiktigt avgörande satsningar. Därför  

sjösattes under året en rad förbättringar inom ramen för en förändring av organisationen.

OMORGANISTATION  – FÖRBOS VERKSAMHET

Fastighetsutveckling

Verksamhetsstyrning

Mölndal Kungälv

Härryda Lerum

VD

HR/kommunikation/marknad

Förvaltning
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FÖRBOS VERKSAMHET – BOLAGSSTYRNING

En omorganisation som rustar Förbo 
för framtiden – på alla plan
Förbo kraftsamlar nu den löpande förvaltningen till fyra lokala Förbokontor. Omorganisationen 

kommer att minska sårbarheten, stärka samarbeten och skapa bättre förutsättningar för service till 

hyresgästerna. Det menar såväl företagets ledning som andra medarbetare inom Förbo. 
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– Större grupper gör att vi använder resurserna 
bättre. Det blir en jämnare arbetsbelastning 
som är lättare att fördela, säger områdeschef 
Lars-Peter Bjertin, som numera har sin 
arbetsplats i Lerum, tillsammans med resten 
av förvaltningsteamet där. 

  Hans tidigare kontor låg på huvudkon-
toret i Mölnlycke. Här träffas idag Lars-Peter 
Bjertin, Camilla Castro som är förbovärd 
tillika facklig representant samt Förbos vd 
Peter Granstedt för att prata om just omor-
ganisationen. Förbo får nu fyra Förbokontor, 
ett i varje kommun. På varje Förbokontor 
finns, förutom flera förbovärdar, en uthyrare 
och en områdeschef.  

Camilla Castro tror att kortare beslutsvägar, 
effektivitet och tydlighet kommer att frigöra 
tid och arbetsglädje: 

  – Jag ser att vi på sikt kommer att 
kunna vara ute mer bland kunderna. Kunna 
erbjuda snabbare och bättre service. Det 
stärker dessutom våra samarbeten, mellan oss 
förbovärdar själva, mellan oss och uthyraren 
och mellan oss och våra entreprenörer. Plus 
att vi får en mer närvarande chef, ler hon 
mot Lars-Peter Bjertin. 

  – Ja, jag tror verkligen att det skapar 
förutsättningar för att jag ska kunna göra ett 
bättre jobb. Det är positivt för arbetsmiljön 
att alla medarbetare känner sig sedda, nickar 
han tillbaka.

  – Mycket i processen har handlat just 
om att fånga upp signaler från medarbetarna, 
bekräftar Peter Granstedt. 

  – Resan mot våra mål fortsätter och en 
grundläggande förutsättning för att vi ska bli 
framgångsrika är att vår organisationsstruktur 
och vårt arbetssätt utvecklas i takt med våra 
behov. 

  – Omorganisationen ger oss bättre för-
utsättningar för vår hantering av löpande för-
valtning samtidigt som vi kan upprätthålla 
fokus på långsiktig hållbarhet och utveckling. 

 

Förbo finns på arton orter i de fyra kom-
munerna, i sextio olika områden. Ett 
utmanande utgångsläge, som gör att det blir 
än viktigare att hitta en optimal organisation 
som säkerställer såväl bästa möjliga service 
till samtliga kunder, som bästa möjliga 
arbetssituation för personalen. 

  – Nu har vi satt den struktur som vi tror 
på. Under det kommande året följer vi och 
utvärderar löpande, och i dialog med med-
arbetarna, hur arbetssätt och roller fungerar. 
Allt i syfte att landa i det mest ändamålsenliga 
arbetssättet, säger Peter Granstedt. 

  – Ett lösningsorienterat framåtsiktande 
arbete, det är det vi vill ha, instämmer Lars-
Peter Bjertin. 

  – Den nya organisationen gör det också 
möjligt för en medarbetare att bli lite mer 
specialiserad inom ett område som känns 
intressant. Ett högre kunnande gör det både 
roligare att jobba och lättare att ta rätt beslut, 
till exempel i diskussioner med entreprenörer. 

 – Jag tror som sagt mycket på det här, 
konstaterar Camilla Castro och fortsätter:  

 – Vi kommer att kunna ge snabbare åter-
koppling, vi kommer att vara mer tillgängliga 
ute hos kunderna och vi kommer också att 
ha möjlighet att ha öppet på kontoret på ett 
annat sätt än tidigare. Även om det så klart 
kan bli lite rörigt tills allt är på plats så känns 
det otroligt bra. 
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Härryda kommun 
42,0 %

Mölndals stad 
27,6 %

Lerums kommun 
21,4 %

Kungälvs kommun 
9 %

Bolagsstämma

Styrelse

VD

Så styrs förbo utifrån 
ägarkommunernas direktiv

Förbos styrelse tillsätts av respektive kommuns 
kommunfullmäktige och har en politisk 
sammansättning som motsvarar aktuell 
representation i kommunerna. I styrelsen  
ingår också fackliga företrädare för personalen. 
Sammanlagt är det nio ledamöter och nio 
suppleanter. 

Bolagets VD och ledning har i nära sam-
arbete med styrelsen fastställt en affärsplan 
för 2016–2020 som anger inriktning för 
perioden. Fokus ligger på att bygga fler bo-
städer, agera hållbart och stärka erbjudandet 
mot såväl hyresgäster och personal som ägare. 

UPPFÖLJNING GENOM ÄGARENKÄT 
Vid återkommande möten med presidierna 
i respektive kommun följs övergripande 

mål och inriktning upp. En gång per år 
genomförs en ägarenkät där både politiker 
och tjänstepersoner i kommunerna får 
möjlighet att bidra med sin uppfattning om 
hur väl Förbo lever upp till kommunens 
förväntningar. Resultatet i mätningen 2018 
visar på en fortsatt hög och stabil nivå samt 
att kunskapen om verksamhetens bredd har 
ökat. Resultatet visar också på en fortsatt 
stark förväntan om att Förbo ska bidra med 
fler bostäder, gärna med rimlig hyra, för en 
bred målgrupp. Undersökningen ska ses som 
ett komplement till de formella organ för 
uppföljning, som finns via styrelsens arbete 
och stämman, där ombuden för ägarkom-
munerna deltar.

CERTIFIERINGAR OCH RUTINER 
Förbo är sedan 2011 ISO-certifierade för både 
miljö (ISO9001) och kvalitet (ISO14001). 
Inom ramen för vår verksamhetsstyrning 
sker årligen interna revisioner då stickprov 
görs för att säkerställa att vi arbetar i enlighet 
med våra processer samt följer rutiner och 
checklistor. På så vis får vi både kontroll 
och en möjlighet att arbeta med ständig 
förbättring. 2015 omcertifierades verksam-
heten och den externa revisionen bedömde 
vid revisionen i september 2018 att ”Förbo 
arbetar mycket bra med att leda och styra 
verksamheten i enlighet med affärsplanen.” 
Samt att ”ledningssystemet trots mindre 
avvikelser är tillräckligt infört.” 

Som grund för verksamheten i bolaget ligger de ägardirektiv som gemensamt tagits fram och beslutats 

i de fyra kommunerna Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. I ägardirektiven anges ändamål med, och 

förutsättningar för, verksamheten samt vilka ekonomiska målsättningar som ägarna har på bolaget. 

FÖRBOS VERKSAMHET – BOLAGSSTYRNING
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BOLAGET SKA: 

• Tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som 

kan attrahera olika hyresgäster.

• Samverka med ägarkommunerna kring boendet för grupper 

med särskilda behov.

• Vid alla ny- och ombyggnader välja energieffektiva lösningar 

och sunda byggmaterial och driva verksamheten i sin helhet 

på ett ekologiskt hållbart sätt, präglat av ett aktivt miljöarbete.

• Bidra till integration och mångfald.

• Genomgående låta verksamheten präglas av ett socialt 

ansvar för bostadsmarknaden i ägarkommunerna. 

BOLAGET SKA EFTERSTRÄVA FÖLJANDE LÅNGSIKTIGA  
EKONOMISKA MÅL:

• Konkurrenskraftiga hyror i Göteborgsregionen.

• Direktavkastning på lägst 3,5 % (driftnetto exklusive räntor/

avskrivningar/administration ställt mot marknadsvärdet).

• Synlig soliditet: endast undantagsvis tillåtas understiga 20 %. 

UR ÄGARDIREKTIVET

BOLAGSSTYRNING  – FÖRBOS VERKSAMHET

”Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja Härrydas, 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.”
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ÅRET SOM GÅTT – FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Förbo AB, med organisationsnummer 556109 8350, ägs av kommu-
nerna Härryda (42,0 procent), Mölndal (27,6 procent), Lerum (21,4 
procent) och Kungälv (9,0 procent). Förbo är ett allmännyttigt bo-
stadsbolag som bedriver fastighetsförvaltning inom de fyra ägarkom-
munerna. Fastighetsbeståndet utgörs till 93 procent av bostäder och 7 
procent av lokaler och specialbostäder. 

Bolaget har sitt säte i Härryda kommun.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
I början av året mottog Förbo pris på företaget AkivBos årliga event, 
för bästa lyft i kundmätningen som genomförs bland hyresgästerna. 
Från 2016 till 2017 ökade Serviceindex från 79 till 81,5. I mätningen 
2018 föll resultatet tillbaka till 79. En bidragande orsak var de brister 
som förekom i snöröjningen under inledningen av året. En plan för 
att förbättra resultatet togs fram med fokus på utemiljö och trygghet. 

I juni invigdes den första av Förbos aktivitetsparker på Säteriet i 
Mölnlycke. Parken som kallas Sagoparken har tillkommit efter omfat-
tande dialogarbetet med såväl hyresgäster, skola, föreningsliv och 
kommunen. Syftet är att skapa mötesplatser där personer från olika 
håll har möjlighet att träffas. Parken innehåller odlingsmöjligheter, 
klättervägg, scen, utomhusgym och lekutrustning för olika ålders-
grupper. Bidrag motsvarande 6,7 Mkr har erhållits från Boverket. 
Invigningen lockade hundratals besökare. 

Förbo har som mål att alla lägenheter till 2020 ska vara försedda med 
fiber och startade under året insamling av godkännande för detta från 
hyresgästerna. En projektstart planeras till 2019.  

Förbo anmälde sig i slutet av året till SABOs klimatinitiativ med 
ambitionen att delta i arbetet med att minska energianvändningen och 
skapa en fossilfri allmännytta. Under året har Förbo också beslutat att 
till 2020 bli klimatneutrala. 

SABO har även en gemensam satsning på digitalisering inom bran-
schen som Förbo anslutit sig till. Tillsammans kan företagen skapa 
förutsättningar som inte är möjligt att uppnå på egen hand. Initiativet 
pågår under en treårsperiod. 

NYPRODUKTION – FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT

En omställning från lokaler för förskola i Balltorp genererade tre 
nya lägenheter med inflyttning i slutet av året. Ytterligare ett likande 
projekt pågår som kommer att ge fyra lägenheter under 2019. 

NYPRODUKTION – PÅGÅENDE PROJEKT

• Byggnation av 31 nya lägenheter i Förbos andra kvarter i Konga-
hälla har pågått under året. Uthyrningen skedde under hösten och 
hyresgästerna flyttar in i början av 2019. 

• I början av året förvärvade Förbo ett kvarter i centrala Landvet-
ter av Härryda kommun. Kvarteret är en del i en detaljplan där 
Förbo sedan tidigare har två kvarter. Det nya kvarteret innebär 
möjlighet att uppföra ytterligare 20-25 lägenheter.  Under året har 
en partneringupphandling genomförts för att tillsammans med en 

entreprenör ta fram förutsättningar för att genomföra byggnation 
på samtliga tre kvarter omfattande totalt drygt 100 bostäder. 

• Tidplanen för samarbetet kring utvecklingen av Åseberget i 
Kungälv ändrades vilket innebär att planarbetet kommer att starta 
tidigast 2024. 

• Bygget av 51 nya lägenheter i Tallspinnaren i Säteriet, Mölnlycke 
startade i slutet av året. Inflyttning sker under 2020.

RENOVERING 

• En tredje etapp av den pågående renoveringen på Säteriet i 
Mölnlycke startade och omfattar 93 lägenheter. Arbetet innebär 
både underhålls- och förbättringsåtgärder samt energiåtgärder. I 
projektet ingår även stamrenovering och nya ytskikt i badrum.  
Lägenheter i markplan får egna förträdgårdar och tillgängligheten i 
området förbättras.

• På Stommen i Landvetter startade den andra etappen av ett 
flerårigt renoveringsprojekt där fasader och tak tilläggsisoleras, 
nya entrédörrar och fönster sätts in samtidigt som loftgångar och 
balkonger renoveras för ytterligare 84 lägenheter. Lägenheter i 
markplan får egna förträdgårdar och tillgängligheten i området 
förbättras. 

• Även i området Hulan i Lerum startade en andra etapp som totalt 
omfattar 176 lägenheter. Här sker målning och underhåll av 
träfasader, loftgångsräcken, dörrar och fönster. Trapphusen målas 
invändigt och utvändigt samt att förbättringar i tillgänglighet 
utförs där det behövs. Tegelfasader som är i behov av att renoveras 
byts ut och tilläggsisoleras, samt nya plåtarbeten utförs.

• På Bohusgatan i Marstrand, Kungälv förbereds ett omfattade 
renoveringsarbete och under året har en boendedialog pågått både 
för att förbereda och ta in hyresgästernas önskemål inför de kom-
mande arbetena. 

PERSONAL

För att bättre rusta organisationen för framtiden, minska sårbarheten 
och möjliggöra bättre service till hyresgäster sjösattes en ny organi-
sationsstruktur den 1 september. Den innebär att de tidigare åtta 
förbovärdsteamen slås samman till fyra större grupper där även uthy-
rare ingår. Varje team får en gemensam arbetsplats och en närvarande 
chef på plats. Organisationen stärks med två nya områdeschefer och 
en uthyrare. Stabsteamen har också slagits ihop i syfte att nå minskad 
sårbarhet och ökat internt samarbete. I medarbetarenkäten i slutet av 
året uppgav 3 av 5 medarbetare att de var positiva till förändringarna. 
Andelen engagerade medarbetare enligt undersökningens definition 
ökar till 27 (18) procent. 

Avtal för nya lokaler i Kållered och Mölnlycke tecknades i december 
för två av de nya teamen. 

Vid slutet av 2018 hade 79 (72) tillsvidareanställning varav 57 (54) 
var män och 22 (18) kvinnor. Under året har sju personer valt att 
gå vidare till andra anställningar och tre personer har gått i pension. 
Under året har 14 (10) nyrekryterade medarbetare börjat sina anställ-
ningar.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – ÅRET SOM GÅTT

ORGANISATIONSANSLUTNING

Bolaget är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), 
FASTIGO (Fastighetsbranschensarbetsgivarorganisation), HBV (Hus-
byggnadsvaror HBV förening) och Fastighetsägarna GFR.

HÅLLBARHETSRAPPORT
Förbo AB har upprättat en hållbarhetsredovisning enligt GRI. 
Hållbarhetsredovisningens innehåll framgår av det GRI-index som 
presenteras på sid 80-83 i årsredovisningen.

ÄGARDIREKTIV

BOLAGET SKA:

• tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan 
attrahera olika hyresgäster.

• samverka med ägarkommunerna kring boendet för grupper med 
särskilda behov.

• vid alla ny- och ombyggnader välja energieffektiva lösningar och 
sunda byggmaterial och driva verksamheten i sin helhet på ett ekolo-
giskt hållbart sätt, präglat av ett aktivt miljöarbete.

• bidra till integration och mångfald.

• genomgående låta verksamheten präglas av ett socialt ansvar för 
bostadsmarknaden i ägarkommunerna.

BOLAGET SKA EFTERSTRÄVA FÖLJANDE LÅNGSIKTIGA 

EKONOMISKA MÅL:

• Konkurrenskraftiga hyror i Göteborgsregionen.

• Direktavkastning på lägst 3,5 procent (driftnetto exklusive räntor/
avskrivningar/administration ställt mot marknadsvärdet).

• Synlig soliditet: endast undantagsvis tillåtas understiga 20 procent.

STYRELSENS ARBETE
Totalt består styrelsen av sju ordinarie styrelseledamöter samt sju 
suppleanter. I styrelsen ingår också två ordinarie arbetstagarrepresen-
tanter och två suppleanter med yttrande- och förslagsrätt men utan 
beslutsrätt. Styrelsen följer en fastställd arbetsordning där varje möte 
följer en bestämd dagordning. Under 2018 höll styrelsen sex ordina-
rie, samt två extra, styrelsemöten.

UTTALANDE FRÅN STYRELSEN

Enligt ägardirektiven ska styrelsen i förvaltningsberättelsen uttala sig 
om hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot det i bolagsord-
ningen och dess direktiv angivna syftet. 

UTTALANDE FRÅN STYRELSEN FÖR 2018

Styrelsen har under året arbetat utifrån ägardirektiven.

Detta genom att stärka styrelsens kompetens genom 

löpande utbildning till presidiet och styrelseledamöterna 

i ansvarsrollen, fastighetsutveckling och finansiering. 

Ett nyckelområde är styrelseledamöternas solidariska 

ansvar för företagets förvaltning och kunskap om  

styrelsens juridiska och ekonomiska ansvar. Dessa  

utbildningar har utvärderats löpande. Affärsplaneut-

vecklingen är en del av detta arbete. Vidare har samar-

betet mellan styrelse, VD och ledningsgrupp stärkts  

genom dessa insatser. Styrelsen har också aktivt  

arbetat med sina representanter i de olika ägar- 

kommunerna i syfte att synliggöra Förbo och dess 

verksamhet.
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RESULTAT OCH STÄLLNING
Förbo omsatte 485,7 Mkr (471,3) under 2018. Årets resultat efter 
finansiella poster uppgick till 87,8 Mkr (84,9). Soliditeten uppgick 
vid årets slut till 35,7 procent (34,5). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten har under året uppgått 
till 162,7 Mkr (131,8) vilket har använts till investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 210,4 Mkr (227,3) varav nyproduktion 83,1 
Mkr (62,2).

HYRESINTÄKTER
Bostadshyrorna utgör 90 procent (91) av de totala intäkterna. Enligt 
ägardirektivet ska bolaget långsiktigt eftersträva konkurrenskraftiga 
hyror i Göteborgsregionen varför hyresutvecklingen är en viktig fråga. 

BOSTADSHYRA SAMT GARAGE OCH PARKERINGSPLATSER

Hyresintäkterna ökade med 10 Mkr vilket beror på intäkter från 
nyproducerade lägenheter och den årliga hyreshöjningen. Årets hyres-
förhandling resulterade i en höjning av hyran med i genomsnitt 0,7 
procent från 1 januari 2018. 

Hyresnivån för bostadslägenheter uppgick i genomsnitt till 1 105 kr/
kvm (1 088). Uthyrningsgraden för bostäder har totalt under året 
varit 99,9 procent (99,9).

LOKALHYRA

Förbos lokaler hyrs till 78 procent av de fyra ägarkommunerna. Dessa 
lokaler är specialanpassade och uthyrs nästan uteslutande till olika 
former av äldreboende eller vårdinrättningar. Vid årsskiftet uppgick 
lokalhyreskontraktens genomsnittliga hyrestid till 5,0 år (5,6). Hyres-
nivån uppgick i genomsnitt till 939 kr/kvm (916). Uthyrningsgraden 
totalt har under året varit 98,7 procent (98,8).

KOSTNADER
Förbos totala kostnader ökade jämfört med 2017.

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER

Drift- och underhållskostnaderna har ökat i jämförelse med före-
gående år. Driftskostnaderna uppgick till 174,5 Mkr (167,7), och 
underhållskostnaderna uppgick till 86,3 Mkr (85,3). Avseende drifts-
kostnaderna är det främst kostnaderna för fastighetsskötsel som ökar.

FASTIGHETSSKATT

Förbo har en förhållandevis stor andel småhusenheter vilka beskattas 
högre än jämförbara hyreshusenheter. 

AVSKRIVNINGAR

På grund av de senare årens satsningar på nyproduktion samt ökad 
aktivering efter övergången till K3 ökar kostnaden för avskrivningar. 
Under 2018 har tidigare års nedskrivningar återförts. Återföringen re-
dovisas bland avskrivningar och reducerar därför posten avskrivningar 
med 5,9 Mkr.

FÖRSÄLJNINGS- OCH ADMINISTRATIONSKOSTNADER

Bland försäljnings- och administrationskostnaderna 18,7 Mkr (18,5) 
ingår kostnader för företagsledning och central administration.

SKATT

Av skattekostnaden avser 2,6 Mkr (25,5) förändring av uppskjuten 
skatt.

FINANSIERING
Under 2018 har Förbo refinansierat lån om 630,0 Mkr samt lånat 
upp ytterligare 50,0 Mkr för att finansiera nyproduktions- och reno-
veringsprojekt. Under året har ränteswappar avslutats vilket inneburit 
engångskostnader på 4,3 Mkr vilket ger lägre räntekostnader under 
kommande år.

FINANSIELLA POSTER

Räntekostnaderna minskar till följd av lägre räntenivåer. För att 
finansiera pågående projekt har låneskulden ökat med 50,0 Mkr 
(100,0) mellan åren. All belåning sker med pantbrev som säkerhet. 
Den genomsnittliga låneräntan vid årets slut är 1,1 procent (1,7).

FINANSPOLICY

Förbos styrelse fastställer de övergripande riktlinjerna för finansverk-
samheten i en finanspolicy. Policyn uppdateras och fastställs varje år 
och innehåller i stora drag följande punkter:

• Finansieringsrisken säkerställs genom långsiktiga finansierings-
avtal och/eller kreditlöften med flera långivare, där ingen enskild 
långivare bör stå för mer än 50 procent av låneportföljen. Om 
en kreditgivare erbjuder markant bättre villkor och val av denna 
resulterar i en andel överstigande 50 procent skall beslut om 
avsteg från denna regel fattas av Förbos presidiet.

• En långsiktig målsättning ska vara att begränsa andelen refinansie-
ringar till maximalt 50 procent ett enskilt år.

• Med ränterisk i låneportföljen avses risken för att förändringar i 
marknadsräntorna får negativa effekter på Förbos nettoräntekost-
nad och resultat, samt risken att låsa in för höga räntekostnader 
relativt marknaden under långa perioder, och på så sätt minska 
möjligheten att hantera negativa händelser i rörelseresultatet.

• Strategin för hantering av ränterisk uttrycks som en exakt förfallo-
struktur för räntebindningen eventuellt kombinerat med derivatin-
strument. Kombinationen av räntebindning och eventuella derivat 
bildar en hypotetisk portfölj, normportfölj. 
Normportföljens utseende beslutas av styrelsen och ska vara en 
avvägning av kort räntebindning för långsiktigt låg     räntekostnad 
och lång räntebindning för ökad stabilitet i räntekostnaderna. 
Denna avvägning bestäms av räntemarknadens förutsättningar, 
företagets förmåga att klara negativa scenarier och av styrelsens 
uppfattning om önskad risknivå. Handlingsfriheten avseende den 
verkliga portföljen i förhållande till normportföljen anges genom 
en maximal avvikelse från normportföljens förfallostruktur. 
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• Derivatinstrument används endast för att minska bolagets ränteris-
ker och är alltid kopplade till en underliggande finansiering.

• Bolagets likviditet säkerställs vid varje tillfälle genom bindande 
kreditlöften och genom likvida medel.

RÄNTEBINDNING

All upplåning i Förbo sker till rörlig ränta. För att minska ränterisken 
och erhålla en längre räntebindning används så kallade derivatinstru-
ment, ränteswappar och räntetak. På detta sätt får skulden den ränte-
bindningsprofil som är beslutad enligt finanspolicyn. Den genom-
snittliga räntebindningstiden uppgick vid årets slut till 2,6 år (3,2) och 
andelen lån med ränteförfall inom ett år uppgick till 57 procent (55). 
Nedan visas en tabell över skuldportföljens nettoräntebindning där 
räntederivat ingår. De limiter för ränteförfallostrukturen som styrelsen 
fastställt, det vill säga normportfölj och tillåtet intervall, framgår också. 

Ändringsår

Lånebe-

lopp, Mkr

Andel,  

%

Norm- 

portfölj,  %

Tillåtet 

intervall, %

2019 915,0 57 50 40-60

2020-2021 250,0 15 40 10-50

2022-2023 0 0 10 0-20

2024-2025 200 12 0 0-15

2026 och senare 250,0 16 0 0-30

Summa 1 615,0 100 100

Vid årsskiftet hade Förbo ingått derivatkontrakt om 750,0 Mkr  
(1 200,0) vilka förlänger låneportföljens genomsnittliga räntebind-
ningstid från 3 månader till 2,6 år.  Marknadsvärdet på derivatkon-
trakten beräknas uppgå till ca -12,7 Mkr (-19,5) per balansdagen. Det 
negativa värdet har uppstått på grund av att de långfristiga marknads-
räntorna har sjunkit efter det att ränteswappavtalen ingåtts.

KAPITALBINDNIG

Den 31 december 2018 hade 21 procent (40) av nettoskulden, eller 
345,0 Mkr (630,0), förfall inom tolv månader. Den genomsnittliga 
lånebindningstiden var 2,2 år (1,6). Nedan visas en tabell över lånens 
förfalloprofil. Av tabellen framgår också att förfalloprofilen uppfyller 
finanspolicyns målsättning att begränsa andelen refinansieringar till 
maximalt 50 procent ett enskilt år.

År

Lånebe-

lopp, Mkr

Andel,  

%

2019 345,0 21

2020 590,0 37

2021 430,0 27

2023 250,0 15

Summa 1 615,0 100

FASTIGHETSVÄRDERING
Den svenska fastighetsmarknaden kan beskrivas som tämligen stabil. 
Avkastningskraven har under senaste åren sjunkit och är på många or-
ter nere på rekordlåga nivåer. Stark inhemsk ekonomi och fortsatt låga 
räntenivåer innebär att efterfrågan på fastigheter är hög. Värderingen 
är utförd internt och har kvalitetssäkrats av ett externt värderingsinsti-
tut. Fastigheternas värde vid 2018 års utgång har bedömts uppgå till 
5 796 Mkr (5 726). Något nedskrivningsbehov bedöms inte föreligga 
vid en jämförelse fastighet för fastighet mellan marknadsvärdet och 
det bokförda värdet. Förbos justerade substansvärde uppgick vid 
årsskiftet till 3 354 Mkr (3 358) efter beaktande av uppskjuten skatt 
om 20,6 procent för övervärde i fastigheter samt obeskattade reserver. 
Den justerade soliditeten uppgick till cirka 58 procent (58).

RISKER
Identifiering och hantering av risker sker löpande i bolaget i syfte att 
minska vår sårbarhet. Förbo bedöms inte ha några väsentliga risker 
utöver vad som normalt kan förväntas av denna typ av verksamhet.

VAKANSRISK

Risken för minskade hyresintäkter bedöms i nuläget som mycket låg. 
Förbo verkar i områden där det är brist på bostäder och har ett stort 
antal sökande till varje ledig lägenhet.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Ökad konkurrens om kvalificerad arbetskraft innebär en risk för brist 
på personal med rätt kompetens både hos Förbo, i hela branschen 
och hos kommunerna. Det medför att vi måste arbeta strategiskt så 
att vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare hos vår personal och våra 
arbetssökande.

BYGGPRISER OCH ÖVERKLAGANDEN

Under de senaste åren har byggpriserna ökat kraftigt bland annat till 
följd av ökad efterfrågan på byggentreprenader. Högre byggpriser vid 
ny- och ombyggnation riskerar att begränsa möjligheten att byggstarta 
nya lägenheter och då det leder till högre hyresnivåer.

FINANSIELLA RISKER

De väsentligaste finansiella riskerna är refinansieringsrisken och 
ränterisken. Refinansieringsrisken bedöms i nuläget som låg då Förbos 
soliditet är god och belåningsgraden låg, däremot kan förändringar 
i kreditinstitutens marginaler och högre räntenivåer innebära högre 
finansieringskostnader.

Förändringar i ränteläget påverkar avkastningskraven vid fastighets-
värdering och därmed bedömningen av de enskilda fastigheternas 
marknadsvärde. Ett högre ränteläge i kombination med höga ny- och 
ombyggnadskostnader ökar risken för nedskrivningar av bokfört värde 
i pågående och framtida projekt.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – EKONOMI
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ÄNDRAD LAGSTIFTNING OCH POLITISKA RISKER

Vår verksamhet påverkas i hög grad av förändringar i lagstiftning och 
olika politiska beslut bland annat regler för hyressättning eller sub-
ventioner vid nyproduktion och ombyggnation. Nya regler avseende 
avdragsrätt för räntekostnader innebär ökade skattekostnader.

KÄNSLIGHETSANALYS 
Förbos resultat påverkas av ett flertal faktorer såsom hyresnivå, uthyr-
ningsgrad, kostnadsnivå och finansiella kostnader. En känslighetsana-
lys av resultatet framgår av nedanstående tabell.

Resultatpost

Föränd-

ring 

Resultat-

effekt,

Mkr

Hyresnivå, bostäder + / - 1 % 4,4

Hyresnivå, lokaler + / - 50 kr/kvm 1,5

Uthyrningsgrad + / - 1 % 4,4

Drift, underhåll och 

administrationskostnader

+ / - 10 kr/kvm 4,3

Räntenivå + / - 0,5 % 2,6/-1,5

UTBLICK MOT 2019
Förbo förväntas ha en fortsatt hög efterfrågan på lediga lägenheter. 
I januari färdigställs 31 lägenheter i Kongahälla, Kungälv, byggna-
tion av nya lägenheter pågår i Säteriet, Mölnlycke och ytterligare 
förtätningsprojekt planeras byggstarta i Landvetter centrum under 
året. Därutöver är det stort fokus på pågående planarbete och uppstart 
av nya detaljplaner för flera kommande projekt. Den höga aktivite-
ten vad gäller stora renoverings- och underhållsprojekt kommer att 
fortsätta.

  EKONOMI – FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (SEK).

Balanserade vinstmedel  827 309 067 kronor

Årets vinst  84 140 701 kronor

Totalt 911 449 768 kronor

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående belopp 
disponeras enligt följande:

Utdelas till aktieägarna  283 168 kronor

Balanseras i ny räkning  911 166 600 kronor

Totalt  911 449 768 kronor

Förslagen utdelning motsvarar 1,48 kr per aktie och är lika med det 
överföringstak som regleras i 3§ lag om allmännyttiga kommunala 
bostadsbolag. 

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar 
bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej hel-
ler att fullgöra erforderliga investeringar. 

Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad 
som anförs i ABL 17 kap 3 § 2–3 st (försiktighetsregeln).

Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret, ställningen 
per bokslutsdagen samt finansiering och kapitalanvändning under 
året, hänvisas till efterföljande finansiella rapporter.
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FINANSIELL UTVECKLING UNDER FEM ÅR
Belopp i Mkr 2018 2017 2016 2015 2014*

RESULTATRÄKNING

Hyresintäkter  485,7 471,3 458,0 454,0 443,4 

Drift- och underhållskostnader -260,8 -253,0 -248,1 -251,5 -236,7

Fastighetsskatt -14,8 -14,4 -13,3 -12,5 -12,6

Avskrivningar enligt plan -75,5 -74,4 -66,8 -64,1 -59,5

Bruttoresultat 134,6 129,5 129,8 125,9 134,6

Försäljnings- och administrationskostnader -18,7 -18,5 -18,3 -16,7 -17,2

Rörelseresultat 115,9 111,0 111,5 109,2 117,4

Ränteintäkter och räntekostnader -28,1 -26,1 -38,9 -45,1 -48,2

Resultat från andelar i koncernföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1

Resultat efter finansiella poster 87,8 84,9 72,6 64,1 89,3

Skatter och bokslutsdispositioner -3,7 -25,4 -14,7 -18,5 -8,9

Årets vinst 84,1 59,5 57,9 45,6 80,4

BALANSRÄKNING

Byggnader och mark 2 790,9 2 658,5 2 506,2 2 302,5 2 249,6

Övriga anläggningstillgångar 4,3 4,7 5,1 5,0 5,0

Omsättningstillgångar 26,7 23,9 18,4 13,4 10,8

Kassa och bank 4,3 1,5 1,5 17,7 9,3

Summa tillgångar 2 826,2 2 688,6 2 531,2 2 338,6 2 274,7

Eget kapital 1 009,6 925,8 866,6 808,9 763,8

Obeskattade reserver 0,9 0,9 1,0 0,7 0,6

Avsättningar 78,2 75,6 50,1 35,7 21,9

Långfristiga skulder 1 615,0 1 565,0 1 469,5 1 384,5 1 392,5

Kortfristiga skulder 122,5 121,3 144,0 108,8 95,9

Summa eget kapital och skulder 2 826,2 2 688,6 2 531,2 2 338,6 2 274,7

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflöde från den löpande verksamheten 162,7 131,8 171,3 134,6 122,7

Nettoinvesteringar (-) -210,7 -227,6 -272,8 -118,5 -135,0

Försäljning anläggningstillgång (+) 0,8 0,3 0,3 0,3 20,4

Finansieringsbehov (-) -47,2 -95,5 -101,2 16,4 8,1

Förändring av långfristiga skulder, minskning (-) 50,0 95,5 85,0 -8,0 0,0

Årets kassaflöde 2,8 0,0 -16,2 8,4 8,1

NYCKELTAL

Förvaltad yta, kvm i tusental 425,0 425,0 418,3 418,3 417,7

Antal lägenheter 5 691 5 692 5 570 5 570 5 568

Uthyrningsgrad, % 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

Direktavkastning på fastigheternas bokförda värde, % 7,3 7,6 8,0 7,9 8,1

Direktavkastning på verkligt värde, % 3,6 3,6 3,6 3,7 4,1

Genomsnittlig ränta på räntebärande skulder, % 1,1 1,7 1,7 2,4 3,1

Synlig soliditet, % 35,7 34,5 34,3 34,6 33,6

* År 2014 omfattar koncernen.
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RESULTATRÄKNING
Belopp i Mkr 2018 2017

Hyresintäkter not 2 485,7 471,3

Driftskostnader not 3, 4 -174,5 -167,7

Underhållskostnader not 3 -86,3 -85,3

Fastighetsskatt -14,8 -14,4

Avskrivningar enligt plan not 5 -75,5 -74,4

Bruttoresultat 134,6 129,5

Försäljnings- och administrationskostnader not 4, 5, 6 -18,7 -18,5

Rörelseresultat 115,9 111,0

Ränteintäkter 0,2 0,2

Räntekostnader -28,3 -26,3

Resultat efter finansiella poster 87,8 84,9

Bokslutsdispositioner not 7 0,0 -0,1

Skattekostnad not 8 -3,7 -25,5

Årets vinst 84,1 59,5

DIREKTAVKASTNING PÅ FASTIGHETER-
NAS BOKFÖRDA VÄRDE: 

Driftsöverskott i procent av fastigheternas 

vägda genomsnittliga redovisade värde.

DIREKTAVKASTNING PÅ  
VERKLIGT VÄRDE: 

Driftsöverskott i procent av fastigheternas 

vägda genomsnittliga verkliga värde.

 

 
SYNLIG SOLIDITET: 

Eget kapital i förhållande till balansomslut-

ning vid periodens utgång.

Definitioner

EKONOMI  – FÖRBOS VERKSAMHET

SYNLIG SOLIDITET, %
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2020

Lägsta nivå Utfall
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR
Belopp i Mkr 2018 2017

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar not 9

- Byggnader och mark 2 611,8 2 608,9

- Inventarier 4,2 4,6

- Pågående nyanläggningar 179,1 49,6

Summa materiella anläggningstillgångar 2 795,1 2 663,1

Finansiella anläggningstillgångar

- Aktier och andelar 0,1 0,1

Summa finansiella anläggningstillgångar 0,1 0,1

Summa anläggningstillgångar 2 795,2 2 663,2

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

- Hyresfordringar 3,5 0,9

- Skattefordringar 6,0 8,8

- Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter not 10 17,2 14,2

- Kassa och bank 4,3 1,5

Summa omsättningstillgångar 31,0 25,4

Summa tillgångar 2 826,2 2 688,6
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i Mkr 2018 2017

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

- Aktiekapital 19,1 19,1

-  Reservfond 79,1 79,1

Fritt eget kapital

- Balanserad vinst 827,3 768,1

- Årets vinst 84,1 59,5

Summa eget kapital 1 009,6 925,8

OBESKATTADE RESERVER

Ackumulerade överavskrivningar not 11 0,9 0,9

Summa obeskattade reserver 0,9 0,9

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld not 1,8 78,2 75,6

Summa avsättningar 78,2 75,6

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Banklån not 13 1 615,0 1 565,0

Övriga skulder not 13 0,0 0,0

Summa långfristiga skulder 1 615,0 1 565,0

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörskulder 50,1 44,3

Övriga skulder 1,7 12,7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter not 12 70,7 64,3

Summa kortfristiga skulder 122,5 121,3

Summa eget kapital och skulder 2 826,2 2 688,6

EKONOMI  – FÖRBOS VERKSAMHET
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Belopp i Mkr Aktiekapital Reservfond
Fritt eget 

kapital

2018

Belopp vid årets ingång 19,1 79,1 827,6

Utdelning - - -0,3

Årets vinst - - 84,1

Belopp vid årets utgång 19,1 79,1 911,4

2017

Belopp vid årets ingång 19,1 79,1 768,4

Utdelning - - -0,3

Årets vinst - - 59,5

Belopp vid årets utgång 19,1 79,1 827,6

Aktiekapitalet fördelas på 191 330 aktier och utdelningen under 2018 uppgick till 1:51 kronor per aktie.

KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i Mkr 2018 2017

LÖPANDE VERKSAMHET

Hyresintäkter och övriga rörelseintäkter 485,5 471,2

Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar -292,2 -285,1

Finansiella intäkter och kostnader -28,1 -26,1

Betald skatt 1,9 1,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten  

före förändring av rörelsekapital 167,1 161,1

Förändring av kortfristiga fordringar -5,6 -6,6

Förändring av kortfristiga skulder 1,2 -22,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 162,7 131,8

INVESTERINGAR

Investering i materiella anläggningstillgångar -210,4 -227,3

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,8 0,3

Finansieringsbehov (–), överskott (+) -46,9 -95,2

FINANSIERING

Utdelning till aktieägare -0,3 -0,3

Förändring av långfristiga skulder 50,0 95,5

Årets kassaflöde 2,8 0,0

Likvida medel vid årets ingång 1,5 1,5

Likvida medel vid årets utgång 4,3 1,5
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NOTER  – FÖRBOS VERKSAMHET

NOTER

Förbo AB, organisationsnummer 556109-8350 med säte i Härryda.

NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen för 2018 har upprättats med tillämpning av Årsre-
dovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd: 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

VÄRDERINGSPRINCIPER 

Tillgångar, skulder och avsättningar har värderats till anskaffningsvär-
det eller nominellt värde om inget annat anges nedan.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräk-
ningen när det på basis av tillgänglig information är sannolikt att den 
framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfal-
ler företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt.

TILLKOMMANDE UTGIFTER

Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för tillkom-
mande utgifter till den del de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillfalla bolaget i framtiden. Alla andra tillkommande utgifter redovisas 
som kostnad i den period de uppkommer.

PÅGÅENDE ARBETEN

Utgifter för nyproduktion och större om- och tillbyggnader aktiveras 
i balansräkningen som tillgång. Ränta under byggnationen för pågå-
ende nyanläggning kostnadsförs. Projekt som ej fullföljs kostnadsförs 
omgående detta fastställts.

AVSKRIVNINGSPRINCIPER

Avskrivningar på byggnader görs på ursprungliga anskaffningsvärde 
och eventuell uppskrivning. Efter övergången till komponentavskriv-
ning sker avskrivning per komponent över tillgångens nyttjandetid. 
I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt 
plan. Avskrivning sker linjärt över respektive komponents beräknade 
nyttjandetid. 

Byggnaderna är uppdelade i olika komponenter. Komponenterna kan 
ha olika nyttjandetid beroende av den bedömda tekniska livslängden 
(till exempel beroende av om en fasad är i tegel eller trä). 

FÖLJANDE AVSKRIVNINGSTIDER TILLÄMPAS BYGGNADENS 
KOMPONENTER:

Stomme och grund 100 år

Stomkompletteringar/innerväggar 30–50 år

Värme och sanitet 50 år

Elinstallationer 40 år

Fasad 12–50 år

Fönster 35 år

Köksinredning 30 år

Yttertak 25–50 år

Ventilation 25 år

Transport och hiss 30 år

Styr och övervakning 15 år

Restpost 50 år

Markanläggning 20 år

När en kkomponent byts ut, utrangeras kvarvarande del av den gamla 
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras 
med en ny avskrivningsplan baserad på bedömd nyttjandeperiod.

För inventarier sker avskrivning enligt plan, beräknat på anskaffnings-
värdet och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Avskriv-
ning på inventarier sker med 20 procent per år. 

FASTIGHETSVÄRDERING

Samtliga fastigheter värderades internt vid årsskiftet 2018/2019 
och ett externt värderingsinstitut har kvalitetssäkrat värderingen. 
Värderingen baserar sig på en kassaflödesanalys med marknadsmässiga 
avkastningskrav. En individuell bedömning görs av samtliga fastighe-
ters bokförda värde i förhållande till det beräknade marknadsvärdet. 
Fastigheter vars bokförda värde överstiger marknadsvärdet väsentligt 
skrivs ned. Inga nedskrivningar har gjorts under 2018.

INTÄKTER

Hyresintäkter intäktsredovisas i den period uthyrningen avser. Hyres-
intäkterna aviseras i förskott och periodisering av hyror sker därför så 
att endast den del av hyrorna som belöper på perioden redovisas som 
intäkter. Förskottshyror redovisas som förutbetald intäkt.

FORDRINGAR

Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta 
efter avdrag för osäkra fordringar. 
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SKATTER

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell 
skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt 
justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Skattemäs-
sigt värde för en tillgång eller skuld är det värde som tillgången eller 
skulden har för skatteändamål. Skillnaden mellan skattemässigt värde 
och bokfört värde är en s k temporär skillnad. Uppskjuten skatt be-
räknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära 
skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar 
och skulder.

På anläggningstillgångar görs skattemässigt maximala avskrivningar. 
För fastigheter har temporära skillnader beräknats genom att jämföra 
bokfört värde med skattemässigt kvarvarande avskrivningsbara värde. 
Beräkningen visar att Förbo har en uppskjuten skatteskuld om 78,2 
Mkr vilken har upptagits i balansräkningen under avsättningar. En 
jämförelse av bokfört värde med skattemässigt kvarvarande avdrags-
gilla värde vid en tilltänkt försäljning beräknas ge upphov till en 
uppskjuten skatteskuld om 57,9 Mkr p g a särskilda övergångsregler.

FINANSIELLA INSTRUMENT

Finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde. Redovisningen 
har upprättats enligt kapitel 11 i BFNAR 2012:1.

SÄKRINGSREDOVISNING

Finansiella instrument som inte redovisas i balansräkningen inklu-
derar derivata instrument som utgörs av ränteswappar och räntetak. 
Målet med räntederivathanteringen är att i enlighet med finanspolicyn 
minska ränterisken och uppnå önskad räntebindningstid i låne-
portföljen. Ränteswapparna är alltid kopplade till en underliggande 
finansiering. Intäkter och kostnader nettoredovisas under räntekost-
nader. Vinster eller förluster då ett säkringsinstrument avslutas i förtid 
resultatförs direkt och redovisas i resultaträkningen. Marknadsvärde-
ring av ingångna ränteswappar per balansdagen görs av det kreditinsti-
tut som ställt ut ränteswappen och uppgick per balansdagen till -12,7 
Mkr. Orealiserade värdeförändringar på ränteswapparna redovisas inte 
då kraven för säkringsredovisning uppfylls.

PANTBREVSKOSTNADER

Bolaget aktiverar utgiften för uttag av pantbrev på förvaltningsfastig-
heter när uttaget innebär ekonomiska fördelar.

OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Bolaget har ett fåtal operationella leasingavtal, i huvudsak rörande 
lokalhyresavtal och mobiltelefoner och datorer, beloppen är ringa och 
specificeras därför ej i särskild not.

KASSAFLÖDESANALYSEN

Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metoden.

FÖRBOS VERKSAMHET – NOTER
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NOT 2. HYRESINTÄKTERNAS FÖRDELNING
Belopp i Mkr 2018 2017

Per objektstyp

Bostäder 436,9 427,2

Lokaler 28,7 28,0

Övrigt 21,1 16,8

Hyresbortfall -1,0 -0,7

Summa 485,7 471,3

Per geografiskt område

Härryda 172,7 169,6

Kungälv 73,9 68,0

Lerum 118,6 117,8

Mölndal 120,5 115,9

Summa 485,7 471,3

NOT 3. DRIFTS- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER
Belopp i Mkr 2018 2017

Driftskostnader

Värme 33,7 32,8

El 10,3 10,4

Vatten och avlopp 20,9 20,6

Avfallshantering 10,8 10,0

Fastighetsskötsel 86,6 81,1

Ersättningar till Hyresgästföreningen 1,3 1,5

Övrigt 10,9 11,3

Summa 174,5 167,7

Underhållskostnader

Planerat yttre underhåll 13,2 17,4

Planerat inre underhåll 32,8 35,3

Löpande underhåll 40,3 32,6

Summa 86,3 85,3

NOTER  – FÖRBOS VERKSAMHET
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NOT 4. PERSONAL
Belopp i MKr 2018 2017

Medelantalet anställda

Tjänstemän 30 29

Kollektiv 33 33

Summa 63 62

Antalet tillsvidareanställda uppgår till 61 samt 2 under provanställning. 

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 1,7 1,6

Övriga anställda 28,3 28,0

Summa 30,0 29,6

Sociala kostnader

Styrelse och verkställande direktör 0,5 0,5

Övriga anställda 10,3 9,8

Summa 10,8 10,3

Pensionskostnader

Styrelse och verkställande direktör 0,6 0,6

Övriga anställda 3,2 3,0

Summa 3,8 3,6

Vid uppsägning från bolagets sida äger verkställande direktören rätt till lön i tolv månader och vid uppsägning från den anställdes sida 

en minsta uppsägningstid om sex månader. Avtal ger vd rätt att erhålla 65% av pensionsmedförande lön från och med 62 års ålder 

och utbetalas i tre år.

Könsfördelning inom styrelse

Inkl. arbetstagarrepresentanter

Antal män 3 4

Antal kvinnor 6 5

Summa 9 9

Könsfördelning inom företagsledning

Antal män 2 3

Antal kvinnor 3 4

Summa 5 7

Könsfördelning personal

Antal män 38 36

Antal kvinnor 25 26

Summa 63 62

FÖRBOS VERKSAMHET – NOTER
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NOT 5. AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN
Belopp i Mkr 2018 2017

Byggnader 74,5 73,5

Inventarier 1,9 1,7

Summa 76,4 75,2

Varav inventarier redovisade under rubriken  

försäljnings- och administrationskostnader. 0,8 0,8

NOT 6. ERSÄTTNING TILL REVISIONSBOLAG
Under året har ersättning till bolagsstämmovald revisor utgått med 0,2 Mkr (0,2) varav 0,1 Mkr (0,0) avser ersättning för konsultationer.

NOT 7. BOKSLUTSDISPOSITIONER
Belopp i Mkr 2018 2017

Överavskrivning inventarier 0,0 0,1

Summa 0,0 0,1

NOT 8. SKATTEKOSTNAD
Belopp i Mkr 2018 2017

Aktuell skatt 1,1 0,0

Uppskjuten skatt 2,6 25,5

Summa 3,7 25,5

Avstämning effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt 87,7 85,0

Skatt på redovisat resultat gällande skattesats (22%) 19,3 18,7

Skatteeffekt av

Bokföringsmässiga avskrivningar byggnader 16,7 16,2

Skattemässiga avskrivningar på byggnader -14,9 -14,3

Övriga ej avdragsgilla kostnader 0,2 0,1

Avdragsgilla ej bokförda kostnader -12,4 -26,0

Skattemässigt underskott 0,0 5,3

Justering skattekostnad tidigare år -0,4 0,0

Förändring uppskjuten skatt avseende temporära 

skillnader byggnader och mark 2,6 25,5

Utnyttjat förlustavdrag -7,3

Redovisad skatt 3,7 25,5

Effektiv skattesats, % 4,2 30,0

NOTER  – FÖRBOS VERKSAMHET
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NOT 9. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Belopp i Mkr Byggnader Mark Inventarier

Pågående 
nyanlägg-

ningar*

Anskaffningsvärde 2018-01-01 3 661,7 165,1 27,3 49,6

Inköp under året - - 2,2 208,2

Försäljningar och utrangeringar -2,3 - -1,3 -

Omklassificeringar 78,7 - - -78,7

Anskaffningsvärde 2018-12-31 3 738,1 165,1 28,2 179,1

Ackumulerade avskrivningar 2018-01-01 -1 206,4 - -22,7 -

Återföring nedskrivning -5,6

Årets avskrivningar -80,4 - -1,9 -

Försäljningar och utrangeringar 1,0 - 0,6 -

Ackumulerade avskrivningar 2018-12-31 -1 291,4 - -24,0 -

Ingående nedskrivningar 2018-01-01 -11,5 - - -

Återföring nedskrivning 11,5

Utgående nedskrivningar 2018-12-31 0,0 - - -

Ingående värde 2018-01-01 2 443,8 165,1 4,6 49,6

Utgående värde 2018-12-31 2 446,7 165,1 4,2 179,1

Taxeringsvärde 3 036,9 1 453,0

*Pågående nyanläggning avser främst nybyggnation i Härryda, Mölndal och Kungälv samt ombyggnation/renovering av fastigheter i 

Härryda och Mölndal.

NOT 10. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Belopp i Mkr 2018 2017

Förutbetalda driftskostnader 5,3 4,5

Derivatkontrakt 0,0 0,0

Upplupna hyror och ersättningar 11,9 9,7

Summa 17,2 14,2

NOT 11. ACKUMULERADE ÖVERAVSKRIVNINGAR
Belopp i Mkr 2018 2017

Ackumulerade överavskrivningar 0,9 0,9

Summa 0,9 0,9

FÖRBOS VERKSAMHET – NOTER
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NOT 12. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Belopp i Mkr 2018 2017

Löner och sociala kostnader 5,0 4,8

Räntekostnader 0,3 0,2

Derivatkontrakt 0,0 0,3

Hyresintäkter 32,6 36,1

Övriga upplupna kostnader 32,8 22,9

Summa 70,7 64,3

NOT 13. FÖRFALLOTID SKULDER
Belopp i Mkr 2018 2017

Skulder som förfaller inom ett år 345,0 630,0

Skulder som förfaller till betalning 1-5 år från balansdagen 1 270,0 935,0

Summa 1 615,0 1 565,0

Beviljad checkräkningskredit, 100,0 Mkr (100,0) utnyttjas med 0 Mkr (10,6).

NOT 14. STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
2018 2017

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar 1 717,6 1 667,7

Eventualförpliktelser

Garantiförbindelse Fastigo 0,6 0,6

NOT 15. HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Inga väsentliga händelser har inträffat, utöver den ordinarie verksamheten, efter räkenskapsårets utgång.

NOT 16. VINSTDISPOSITION
Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (SEK).

Balanserade vinstmedel 827 309 067 kronor

Årets vinst 84 140 701 kronor

Totalt 911 449 768 kronor

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående belopp disponeras enligt följande:

Utdelas till aktieägarna 283 168 kronor

Balanseras i ny räkning 911 166 600 kronor

Totalt 911 449 768 kronor

NOTER  – FÖRBOS VERKSAMHET
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REVISIONSBERÄTTELSE
TILL ÅRSSTÄMMAN I FÖRBO AB, ORGANISATIONSNUMMER 556109-8350

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

REVISIONSBERÄTTELSE  – FÖRBOS VERKSAMHET

UTTALANDEN

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Förbo AB för räken-
skapsåret 2018. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Förbo ABs finansiella ställning per den 31 december 
2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standar-
der beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende 
i förhållande till Förbo AB enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Revisionen av årsredovisningen för år 2017 har utförts av en annan 
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 16 mars 2018 med 
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den 
andra informationen, sida 1-54 och 75-84. Den andra informationen 
består av obligatorisk information om hållbarhet enligt Årsredovis-
ningslagen.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna infor-
mation och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information. 

I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar 
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om infor-
mationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. 
Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt 
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna infor-
mation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget 
att rapportera i det avseendet.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felak-

tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verk-
ställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta. 

REVISORNS ANSVAR 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för min revision för att utforma gransknings-
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkstäl-
lande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprät-
tandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund 
i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osä-
kerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
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samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions-
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV  
ENLIGT LAGAR OCH ANDRA  
FÖRFATTNINGAR

UTTALANDEN

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Förbo AB för räkenskapsåret 2018 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till Förbo AB enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar 
detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och ris-
ker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organi-
sation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation 
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis-
ningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för 
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

REVISORNS ANSVAR 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-
visningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och för-
slaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransknings-
åtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhål-
landen som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som 
underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens mo-
tiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE  

HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 
8-54 samt 80-83 och för att den är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta 
innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan in-
riktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inrikt-
ning och omfattning som en revision enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna 
granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

GÖTEBORG DEN 18 MARS 2019

Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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KVALITETSSÄKRING AV INTERNVÄRDERING  
FASTIGHETER
SYFTE
Att inför revisorer och andra berörda intyga att Förbos internvärdering 
med Värderingsdatas värderingsmodell AVM väl speglar marknads-
värdet av fastigheterna.

VÄRDERINGSMODELLEN
Förbo har internvärderat sina fastigheter med en extern värderingsmodell.

Forum Fastighetsekonomi AB stått för kontroll av indata i form av 
ungefärliga direktavkastningskrav (relaterat till läge) och kontroll av 
ungefärliga nivåer på tillägg för s.k. avstyckningsbarhet (dvs övervärde 
utöver vad som kan motiveras med avkastning för möjlighet att stycka 
exv. radhuslägenheter till enskilda fastigheter) medan Förbo och/eller 
värderingsmodellen stått för areor, hyror, taxeringsvärden, drift- och 
underhållskostnader och justeringar. 

Värderingsmodellens uppbyggnad är ej känd i detalj av oss men 
bedöms vara översiktlig och förenklad och kan därför ibland vara 
mindre god avseende en enskild fastighet/värderingsobjekt. På en 
summerad nivå avseende ett helt fastighetsbestånd bedöms den dock 
vara tillförlitlig.

GRANSKNING OCH  
KORRIGERINGAR
Vi har granskat av Förbo gjorda utkast till sammanställningar inne- 
hållande olika nyckeltal samt bedömt marknadsvärde per fastighet/
värderingsobjekt och utifrån dessa och en del kompletterande 
information från Förbo kommit med synpunkter på marknadsvärdet 
för vissa fastigheter/värderingsobjekt.

Fokus har dock legat på det totala marknadsvärdet för hela fastighets-
beståndet och dess relation till föregående års bedömda totala marknads-
värde. Vi har alltså inte granskat de enskilda fastigheternas/värderings-
objektens marknadsvärden i detalj och det innebär att enskilda åsatta 
marknadsvärden kan vara mindre goda.

INTYGANDE
Den slutliga sammanställning av 122 st fastigheter/värderingsobjekt 
som Förbo har presenterat, och som slutar på ett totalt marknads-
värde om 5.796.200.000 kr, motsvarande 13.637 kr/kvm och 4,93% 
direktavkastning i snitt, bedömer vi väl spegla mark-nadsvärdet vid 
värdetidpunkten 2018-12-31.

Notera att fastighetsbeståndets marknadsvärde bedöms såsom 
summan av marknadsvärdena av de ingående fastigheterna/vär derings-
objekten. Ingen hänsyn tas till eventuella beståndsrabatter eller 
beståndspremier.

GÖTEBORG DEN 19 JANUARI 2019

Forum Fastighetsekonomi AB
Hans Voksepp
Civilingenjör
MRICS
Auktoriserad Fastighetsvärderare, Samhällsbyggarna

GRANSKNINGSRAPPORT

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2018. Granskningen har 
utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunal-
lagen och god sed. Det innebär att vi planerat och genomfört gransk-
ningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-
ställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning 
mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger  
därmed inte.

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprät-
tad i en granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse. 

 
MÖLNLYCKE DEN 22 FEBRUARI 2019

Kai Bengtsson
Lekmannarevisor

Björn Brogren
Lekmannarevisor

Jan-Erik Lindström 
Lekmannarevisor

Ing-Britt Magnusson
Lekmannarevisor

GRANSKNINGSRAPPORT  – FÖRBOS VERKSAMHET

TILL ÅRSSTÄMMAN I FÖRBO AB, ORGANISATIONSNUMMER 556109-8350
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område adress

byggnads-/ 
ombygg-
nadsår

antal 
lägenheter

bostadsyta, 
kvm

lokalyta, 
kvm

totalt,  
kvm

taxerings-
värde, mkr

bruttohyra, 
mkr

Mölnlycke

Hulebäck 1:578 Skolvägen, Råda torg 1957/06/14 56 3 529 945 4 474 73,9 6,8

Hulebäck 1:586, 1:603 Centralvägen 1950/57 59 3 069 52 3 121 34,9 3,3

Hönekulla 1:461, Hulebäck 1:764 Lingonvägen 1968/69 139 9 031 - 9 031 84,1 10,1

Hönekulla 1:497 Stationsvägen 1977 68 4 212 251 4 463 37,1 4,0

Hönekulla 1:585, 1:586 Flädervägen, Videvägen 1987 59 4 253 12 4 265 54,5 4,5

Hönekulla 1:67 Skogsgläntan 1982/13 180 14 280 51 14 331 209,4 15,3

Hönekulla 1:605, 1:606 Mandelkremlan 1-3, Fårtickan, 
Trattskivlingen, Björksoppen

1992 103 8 003 72 8 075 105,0 9,4

Kullbäckstorp 1:130 Båtsmansvägen 1991 73 6 429 35 6 464 111,9 6,9

Råda 1:7,1:8, Kindbogården 1:95 Tallgården, Aspgården m.fl. 1970/71/72 732 50 099 3 568 53 667 502,3 58,4

Solsten 1:105, 1:106 Solstensgärdet 1988/89 66 4 731 1 092 5 823 81,9 6,1

Delsumma 1 535 107 636 6 078 113 714 1 295,0 124,8

Landvetter

Landvetter 2:70, 2:71, 2:51, 2:32,   
6:495, 6:496, 6:506, 6:470,  
Salmered 1:79, 1:80

Södra och Norra Stommen 1969/70 164 10 560 - 10 560 92,7 11,5

Salmered 1:381 Ringtjärnsvägen 2006 30 1 890 - 1 890 22,3 2,5

Önneröd 1:220 Anna-Lisas gård 2014 47 3 076 - 3 076 46,6 5,1

Landvetter 2:85 Idrottsvägen 2004 - - 2 420 2 420 31,4 3,4

Landvetter 2:9 Brattåsvägen 1977 81 6 026 132 6 158 54,6 7,1

Landvetter 2:14 Byvägen 24-80 1983 29 2 071 28 2 099 24,3 2,1

Landvetter 4:79, 4:88 Byvägen 8, 17 1984/88 12 687 991 1 678 16,1 1,8

Landvetter 6:657, 6:658 Ledsängsvägen 1993 30 2 238 509 2 747 25,7 3,0

Delsumma 393 26 548 4 080 30 628 313,7 36,5

Hindås, Hällingsjö, Rävlanda

Hindås 1:451, 1:452, 1:453 Stationsvägen 1979/86 54 3 869 259 4 128 31,8 4,2

Hindås 1:24 Vänhemsvägen 2007 28 1 786 - 1 786 22,3 2,5

Hällingsjö 1:61, 1:64 Frökullen 1990/92 14 946 - 946 4,5 0,9

Rävlanda 5:30, 5:38 Boråsvägen 1952/70 50 3 100 141 3 241 14,5 3,3

Rävlanda 4:95 Mejerivägen 1968 12 508 48 556 2,6 0,6

Delsumma 158 10 209 448 10 657 75,7 11,5

Totalt Härryda 2 086 144 393 10 606 154 999 1 684,4 172,8

Brattåsvägen, Landvetter Vallen, Mölnlycke

FASTIGHETSFÖRTECKNING

HÄRRYDA

FÖRBOS VERKSAMHET – FASTIGHETSFÖRTECKNING
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område adress
byggnads-/ 

ombyggnadsår

antal 
lägenheter

bostadsyta, 
kvm

lokalyta, 
kvm

totalt, kvm
taxerings-
värde, mkr

bruttohyra, 
mkr

Ytterby, Kareby, Kärna

Baljan 1,2,3,  

Kastellegården 1:379

Hällebergsgatan 1970/71 337 24 242 354 24 596 199,3 25,2

Grokareby 3:25 Hagenvägen 1991 26 2 335 - 2 335 24,6 2,2

Magasinet 4 Runängsgatan 3-7 2009 23 1 695 345 2 040 27,4 3,1

Vidkärr 1 Vidkärrsvägen, Skolvägen 1961/93/07 124 7 453 292 7 745 81,7 9,2

Portmaden 3,6 Runängsgatan 1940/67 18 1 250 109 1 359 10,8 1,3

Ytterby-Tunge 2:65 Häradsvägen 1968 10 424 - 424 3,6 0,4

Kärna 60:1, 39:1, 6:1 Kärnavägen,  

Kärna torg, Syrenvägen

1968/69/86 25 1 536 354 1 890 9,9 1,8

Delsumma 563 38 935 1 454 40 389 357,3 43,2

Marstrand

Marstrand 46:40,  

48:3, 48:4, 48:5

Bohusgatan,  

Körsbärsgatan

1958/67/82 77 4 801 148 4 949 63,4 5,2

Marstrand 6:85 Myren 1993 23 1 673 9 1 682 23,8 1,8

Marstrand 47:1 Kyrkogatan 1965 6 397 264 661 6,2 0,6

Marstrand 57:9 Hospitalgatan 1971 10 680 - 680 8,9 0,7

Marstrand 17:6, 23:14-15 Långgatan 1971/72 14 1 085 24 1 109 13,6 1,0

Marstrand 77:2, 83:3 Hamngatan, Återvändsgatan  1982/88 14 944 1 124 2 068 30,3 2,5

Delsumma 144 9 580 1 569 11 149 146,2 11,8

Kungälv

Kabbelekan 2 Tvetgatan 1993 20 1 126 - 1 126 21,1 1,2

Kvarnkullen 1 Ytterbyvägen 31-51 2017 51 2 692 - 2 692 46,2 5,0

Chauffören 10 Herr Arnes gata 2009 33 2 095 - 2 095 36,2 3,7

Kronan 1 Torpe gränd, Vendergatan 2017 65 3 364 663 4 027 78,3 7,8

Delsumma 169 9 277 663 9 940 181,8 17,7

Totalt Kungälv 876 57 792 3 686 61 478 685,3 72,7

KUNGÄLV

Kv Kransen, Kongahälla, KungälvKvarnkullen, Kungälv

FASTIGHETSFÖRTECKNING  – FÖRBOS VERKSAMHET
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område adress
byggnads-/ 

ombyggnadsår

antal 
lägenheter

bostadsyta, 
kvm

lokalyta, 
kvm

totalt, kvm
taxerings-
värde, mkr

bruttohyra, 
mkr

Lerum, Stenkullen

Hallsås 2:212 Kring Alles väg 1988 24 1 695 - 1 695 20,5 1,9

Hallsås 1:121 Bergslingan 2008 28 1 798 - 1 798 26,5 2,9

Hallsås 1:122 Halssmyckevägen 2009 25 1 832 - 1 832 27,4 3,1

Hallsås 1:164 Bergslingan 2013 39 2 805 - 2 805 42,8 4,7

Hulan 1:332, 2:1, 3:1 Bentzels väg 1971/72/73 298 20 232 - 20 232 177,3 21,3

Lerum 1:69, 1:71 Kullgårdsvägen, Halle-

gårdstäppan, -gränden, 

Höjdenvändan

1967/92/ 

2009/10/11 

140 9 276 5 102 14 378 107,2 16,0

Almekärr 3:340 Ekeredsvägen 1990 54 4 298 - 4 298 70,0 4,3

Ölslanda 1:265 Hällebergsvägen, Ölslanda 1992 142 10 910 - 10 910 128,6 11,8

Torp 2:95 Brogårdsvägen 1986 43 2 960 14 2 974 32,3 3,5

Delsumma 793 55 806 5 116 60 922 632,6 69,5

Floda, Tollered

Drängsered 1:117 Rödhakevägen, Trastvägen 1988 30 2 024 25 2 049 20,7 2,2

Drängsered 1:193 Drängseredsvägen 1988 42 3 762 - 3 762 44,9 3,4

Floda 20:57 Mårdvägen 1991 34 2 678 - 2 678 35,3 2,6

Heden 1:28 Nya Nordåsvägen 1989 46 3 574 - 3 574 47,4 3,6

Tollered 4:98, 4:99 Volrath Bergs väg 15-20                  1902/10/88 22 1 180 - 1 180 9,9 1,4

Tollered 4:97 Volrath Bergs väg 10 A-B 1945/91 10 679 - 679 5,6 0,7

Tollered 4:73 Dalalyckan, Herreslia,  

Volrath Bergs väg 10

1988 23 2 232 - 2 232 22,1 1,8

Tollered 4:67 Volrath Bergs väg 16 1975 10 534 - 534 3,9 0,6

Uddared 2:4 Havrevägen 1980 70 5 409 238 5 647 46,7 5,5

Delsumma 287 22 072 263 22 335 236,5 21,8

Gråbo

Hjällsnäs 8:27, 8:28, 75:5 Segerstadsvägen 1966/67/68/88 140 9 468 744 10 212 68,1 10,6

Hjällsnäs 3:7, 36:1, 36:16 Lundbyvägen, Hjällsnäsvägen 1986/90 40 2 194 4 087 6 281 17,1 6,8

Moledet  2:27, 2:32 Småhöga, Grönbacka 1987/88 70 5 454 15 5 469 58,8 5,8

Kålkulla 1:39 Gråbovägen 2004 - - 2 550 2 550 - 1,8

Delsumma 250 17 116 7 396 24 512 144,0 25,0

Totalt Lerum 1 330 94 994 12 775 107 769 1 013,1 116,3      

lerum

Almekärr, Lerum Björkedal, Floda

FÖRBOS VERKSAMHET – FASTIGHETSFÖRTECKNING
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område adress
byggnads-/ 

ombyggnadsår

antal 
lägenheter

bostadsyta, 
kvm

lokalyta, 
kvm

totalt, kvm
taxerings-
värde, mkr

bruttohyra, 
mkr

Lindome

Annestorp 24:3, 24:4 Dotegården, Smörkulle- 

gården, Almåsgången

1974 344 21 435 498 21 933 200,2 23,8

Annestorp 5:116 Konditorivägen 1988 30 1  882 4 1 886 19,3 2,2

Lindome 17:2 Tåbrovägen 1969/89 120 8 338 94 8 432 73,5 9,5

Lindome 3:49 Drottninghögsvägen 1987 - - 391 391 - 0,7

Lindome 8:23, 8:24,  

8:25, 8:26, 8:27

Viktors väg, Mattias väg,  

Kyrkängsvägen

1984/85 246 17 124 107 17 231 285,0 20,3

Fågelsten 1:27 Stannfågelvägen 2008 40 2 973 - 2 973 44,8 4,4

Delsumma 780 51 752 1 094 52 846 622,8 60,9

Balltorp

Ekriskan 2 Gundefjällsgatan 1991 50 3 944 - 3 944 70,5 5,2

Jättetickan 1, Brödtickan 1,  

Balltorp 1:128

Pepparedsängen,  

Peppareds Torg

1981/87 233 17 717 1 656 19 373 166,7 19,2

Mandelriskan 1 Gundefjällsgatan,  

Ålegårdsgatan

1986/06 148 10 636 40 10 676 113,2 13,1

Vintertickan 1 Ålegårdsgatan 1985/06 161 11 388 6 11 394 114,8 14,0

Delsumma 592 43 685 1 702 45 387 465,2 51,5

Kållered

Våmmedal 3:140, 3:32 Streteredsvägen,  

Brattåsvägen

1954/90/94 27 1 648 771 2 419 19,1 3,3

Delsumma 27 1 648 771 2 419 19,1 3,3

Totalt Mölndal 1 399 97 085 3 567 100 652 1 107,1 115,7

Totalt Förbo 5 691 394 264 30 634 424 898 4 489,9 477,5

MÖLNDAL

Kantarellen, Balltorp Kyrkängen, Lindome

FASTIGHETSFÖRTECKNING  – FÖRBOS VERKSAMHET

Page 302 of 390



80       

GRI Standard Upplysning Sida Omfattning/Kommentar

organisationsProFil

102-1 Bolagets namn 80 Förbo AB

102-2 De viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna 10-11

102-3 Var ligger huvudkontoret? 80 Råda torg 4, Mölnlycke

102-4 I vilka länder är bolaget verksam? 80 All verksamhet finns i Sverige

102-5 Ägarstruktur och bolagsform 52-53

102-6 Marknader som bolaget är verksam på 84

102-7 Bolagets storlek 84

102-8
Antal anställda uppdelat på anställningsform,  

anställningsvillkor, kön och region
47-49, 68

102-9 Leverantörskedja 11,20

102-10
Väsentliga förändringar i bolaget och/eller  

leverantörskedjan under redovisningsperioden
49-51

102-11 Hur följer Förbo försiktighetsprincipen 18, 20

102-12 Deltagande i hållbarhetsinitiativ 26, 80 CSR Västsverige

102-13 Engagemang i organisationer 41-44

strategi oCh analys

102-14 VD-ord 6-7

etik oCh integritet

102-16
Bolagets värderingar, principer, standarder och normer  

för uppträdande
46

bolagsstyrning

102-18 Organisationsstruktur 49

GRI-INDEX

GENERELLA UPPLYSNINGAR  

Hela indexet hänvisar till GRI Standards, Core-nivå. Sidhänvisningarna anger var  
information om respektive upplysning finns att läsa i hållbarhets- och årsredovisningen.

GRI-INDEX
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GRI Standard Upplysning Sida Omfattning/Kommentar

intressentrelationer

102-40 Intressentgrupper som bolaget har kontakt med 13

102-41 Medarbetare med kollektivavtal 81 All personal omfattas av kollektivavtal

102-42 Identifiering och val av intressenter 81 Läs på förbo.se/hållbarhet

102-43 Dialog och aktiviteter med intressenter 13

102-44 Frågor som lyfts fram av intressenterna 81 förbo.se/hållbarhet

om redovisningen

102-45 Enheter som ingår i koncernen 49

102-46
Process för att fastställa redovisningens innehåll  

och avgränsning
13-15, 81 förbo.se/hållbarhet

102-47 Frågor som identifierats som väsentliga 14-15

102-48 Förändringar av information 81 Inga förändringar

102-49 Förändringar av hållbarhetsområden 81 Inga förändringar

102-50 Redovisningsperiod 81 2018-01-01 – 2018-12-31

102-51 Datum för senaste redovisningen 81 2018-04-26

102-52 Redovisningscykel 81 Följer verksamheten

102-53 Kontaktperson för hållberhetsredovisningen 81
Krister Lundgren,  

krister.lundgren@foerbo.se, 031-746 50 05

102-54 Tillämpningsnivå enligt GRI 80

102-55 GRI-index 80-83

102-56 Externt bestyrkande 73-74

GRI-INDEX
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GRI Standard Upplysning Sida Omfattning/Kommentar

ekonomi

203 indirekt ekonomisk Påverkan

103-1 Varför hållbarhetsområdet är väsentligt och avgränsningar 6-9

103-2 Styrning 10

103-3 Uppföljning 10

203-2 Betydande indirekt ekonomisk påverkan 6-10

milJÖ

302 energi

103-1 Varför hållbarhetsområdet är väsentligt och avgränsningar 26-29

103-2 Styrning 26-29

103-3 Uppföljning 26-29

302-1 Energianvändning inom organisationen 26-29, 82
Omfattar el- och värmeanvändning i och 

kring Förbos fastigheter

303 vatten

103-1 Varför hållbarhetsområdet är väsentligt och avgränsningar 26-29

103-2 Styrning 26-29

103-3 Uppföljning 26-29

303-1 Vattenanvändning inom organisationen 26-29, 82

Omfattar vattenanvändningen i Förbos 

lägenheter, lokaler och gemensamma 

utrymmen

305 utsläPP

103-1 Varför hållbarhetsområdet är väsentligt och avgränsningar 26-29

103-2 Styrning 26-29

103-3 Uppföljning 26-29

305-1 Utsläpp 26-29, 82

Beräkningarna på utsläppen följer GHG-

protokollets Corporate Standard och är 

avgränsad till att omfatta utsläpp i  Scope 

1 och Scope 2

306 avFall

103-1 Varför hållbarhetsområdet är väsentligt och avgränsningar 26-29

103-2 Styrning 26-29

103-3 Uppföljning 26-29

306-1 Avfallshantering 26-29, 82 Omfattar hyresgästernas avfall

VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR

GRI-INDEX
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GRI Standard Upplysning Sida Omfattning/Kommentar

308 milJÖbedÖmning av leverantÖrer

103-1 Varför hållbarhetsområdet är väsentligt och avgränsningar 18, 32-33

103-2 Styrning 18, 32-33

103-3 Uppföljning 18, 32-33

308-1 Utvärdering av leverantörer utifrån miljökrav 18, 32-33

soCiala Frågor

405 mångFald oCh lika mÖJligheter

103-1 Varför hållbarhetsområdet är väsentligt och avgränsningar 46-47, 49-51

103-2 Styrning 46-47, 49-51

103-3 Uppföljning 46-47, 49-51

405-1 Mångfald och lika möjligheter inom företaget 46-47, 49-51

413 lokalsamhället

103-1 Varför hållbarhetsområdet är väsentligt och avgränsningar 41-44

103-2 Styrning 41-44

103-3 Uppföljning 41-44

413-1 Samarbete med lokalsamhället 41-44

416 kunders hälsa oCh säkerhet

103-1 Varför hållbarhetsområdet är väsentligt och avgränsningar 35-40
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Sedan 1966 har vi på Förbo erbjudit boende i lägenhet, 

radhus eller parhus, med balkong eller egen uteplats, 

strax utanför Göteborg. Som allmännyttigt bolag är vi 

med och bidrar till våra fyra ägarkommuners framgång.
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Sektorn för administrativt stöd  
Helena Lundqvist 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2019-03-22 2019VFN183  042 
  
 

 

 

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2019 

Sammanfattning  
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 893 mkr. Prognosen för 2019 är 1 922,4 mkr 
vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 29,4 mkr. Socialtjänstens underskott är 
16,4 mkr och utbildning och kulturs underskott uppgår till 13 mkr.  
 
Socialtjänstens underskott förklaras till största del av kostnader för försörjningsstöd, 
köpta platser inom funktionsstöd samt placeringskostnader för barn och unga. Inom 
utbildning och kultur återfinns underskotten inom för- och grundskoleverksamheten. 
Delvis till följd av fler barn i verksamheterna än budgeterat men även på grund av för 
höga lokalkostnader. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 
Välfärdsnämnden noterar behovet av åtgärder med anledning av det beräknade 
underskottet. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunfullmäktige rapporten. 
  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 

 

Bilaga: Februariprognos 2019 
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Prognosen i korthet, Härryda kommun totalt 

Driftredovisning 
 

Resultatutveckling åren 2012-2018 och prognos för 2019 

 
Härryda kommun redovisar avsättning till pensioner enligt fullfondsmodell. Enligt lag 
ska blandmodellen tillämpas och när en justering till blandmodellen gjorts sjunker 
resultatet med 15 mkr från 35 mkr till 20 mkr. Detta resultat kallas för 
balanskravsresultatet. Även 2019 prognostiseras intäkter hänförliga till 
exploateringsverksamheten även om de inte är lika höga som under 2018 och 
framförallt 2017. Utan intäkter från exploateringsverksamheten skulle årets resultat varit 
ytterligare 30 mkr lägre. Det innebär att balanskravsresultatet, utan 
exploateringsintäkter, skulle vara -10 mkr och den löpande verksamheten är därmed inte 
finansierad.  

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts och analyseras i rullande 
fyraårsperioder och ett av två mål förväntas uppnås. Det är soliditetsmålet som inte 
väntas nås medan resultatets andel av nettokostnaderna uppfyller målsatta värden sett 
till en fyraårsperiod.  
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Budgetavvikelser 

 
Utan hänsyn tagen till exploateringsverksamheten visar kommunen en negativ 
budgetavvikelse om 28 mkr. Sektorernas prognos, exklusive exploatering, uppgår till  
-33 mkr, varav välfärdsnämndens underskott är 29 mkr. Finansförvaltningens överskott 
är 5 mkr.  

Inom finansförvaltningen finns större såväl över- som underskott. Skatteintäkterna är 
lägre än budgeterat medan anslaget för lönerevisionen inte beräknas användas fullt ut.   

Sektor för teknik- och förvaltningsstöd och kommunledning samt 
exploateringsverksamheten visar överskott medan sektor för utbildning och kultur, 
socialtjänst samt samhällsbyggnad prognostiserar underskott. Utbildning och kulturs 
underskott förklaras av fler elever i både grund- och förskolan än budgeterat. Trots att 
förskolan har fler barn i verksamheten än planerat är antalet barn per avdelning lägre på 
grund av överskott av lokaler. Detta bidrar också till underskottet. Från och med 2019 
upphör boverkets bidrag ”byggbonus” att betalas ut till kommunerna. Det förklarar 4 
mkr av samhällsbyggnads underskott. Sektorn för socialtjänst prognostiserar ett 
underskott om 16,4 mkr vilket främst beror på placeringskostnader för barn och unga, 
kostnader för försörjningsstöd och köpta platser inom funktionsstöd.  

Överskottet inom exploateringsverksamheten består dels av slutredovisningar (3 mkr), 
dels av ett exploateringsbidrag från Wallenstam om 27,1 mkr avseende 
exploateringsområdet Mölnlycke fabriker. Sektorn för teknik och förvaltningsstöd visar 
ett överskott inom fastighetsfunktionen. Det är lägre kostnader för personal, inhyrda 
lokaler och fjärrvärme som förklarar överskottet. Kommunledningen prognostiserar ett 
överskott om 1,2 mkr vilket beror på lägre kostnader för systemförvaltning.  
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Investeringsredovisning 
 

 
Investeringarna beräknas att vid årets slut uppgå till 458 mkr vilket innebär ett 
sammanlagt överskott om 145 mkr. Sektorn för samhällsbyggnad redovisar överskott på 
107 mkr och sektorn för teknik och förvaltningsstöd redovisar ett överskott på 33 mkr.  

Fullmäktige har godkänt investeringsnivå om maximalt 400 mkr i budgetbeslutet. Det 
innebär att prognosen om knappt 460 mkr inte är möjlig utan fullmäktiges 
godkännande. Förvaltningen följer utvecklingen av investeringarna och kommer 
återkomma till KS med en bedömning av behovet av att underställa kommunfullmäktige 
investeringsvolymen.  
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Välfärdsnämnden, kommentarer per sektor 

Sammanställning av välfärdsnämndens verksamhetsområden 
DRIFTREDOVISNING, MKR Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

2019 
Välfärdsnämnd 1 893,0  1 922,4  -29,4  
Utbildning och kultur 1 228,6  1 241,6  -13,0  
Socialtjänst 664,4  680,8  -16,4  

 

Sektorn för utbildning och kultur 
DRIFTREDOVISNING, MKR Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

2019 

Utbildning och kultur 1 228,6  1 241,6  -13,0  
Ledning 13,2  13,0  0,2  
Förskola 298,7  305,7  -7,0  
Grundskola 606,5  614,0  -7,5  
Gymnasium 35,5  34,5  1,0  
Vuxenutbildning 157,6  157,3  0,3  
Kultur och fritid 23,5  23,5  0,0  
Utveckling, flerspråkighet 93,5  93,5  0,0  

Sektorn prognostiserar ett underskott om 13 mkr. I förskoleverksamheten finns fler barn 
än budgeterat under våren. Inför hösten väntas barnantalet sjunka kraftigt. Trots detta är 
antalet barn per avdelning lägre än budgeterat på grund av ett för stort antal öppna 
avdelningar. Samtidigt visar enheterna för höga personalkostnader, delvis på grund av 
löneglidning men även på grund av för många öppna avdelningar. Verksamheten 
planerar för en anpassning av organisationen inför höstterminen. Totalt underskott för 
förskola beräknas till 7 mkr.  

Grundskoleverksamheten har ca 50 fler elever än budgeterat, varav 40 i köpt regi. 
Ökade skolskjutskostnader bidrog till underskottet 2018 och kommer göra det även 
innevarande år. Både förskola och grundskola erhåller ett lägre statsbidrag för maxtaxa. 
Totalt underskott för grundskola beräknas till 7,5 mkr.  

Mindre överskott om 0,2 mkr respektive 0,3 mkr återfinns inom såväl ledning som 
vuxenutbildning till följd av vakanser under året. Gymnasiet prognostiserar ett överskott 
om 1 mkr, efter en översyn av organisationen och fler sålda platser jämfört med budget. 
Verksamheterna kultur och fritid samt utveckling och flerspråkighet visar inga 
avvikelser.  

Investeringar 

Sektorn prognostiserar ett överskott om ca 1,7 mkr till följd av tidsförskjutningar 
avseende Fagerhultsskolan.  
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Sektorn för socialtjänst 
DRIFTREDOVISNING, MKR Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

2019 

Socialtjänst 664,4  680,8  -16,4  
Ledning 43,5  42,7  0,8  
Vård och omsorg 192,1  191,2  0,9  
Hälsa och bistånd 159,6  158,7  0,9  
Funktionsstöd 153,5  162,1  -8,6  
Integration och arbetsmarknad 38,6  42,1  -3,5  
Barn och familj 77,1  84,0  -6,9  

Sektorn för Socialtjänst prognostiserar ett underskott på 16,4 mkr vilket främst beror på 
placeringskostnader för barn och unga, kostnader för försörjningsstöd och köpta platser 
inom funktionsstöd.  

Ledning prognostiserar ett överskott på 0,8 mkr vilket beror på främst på vakanta 
tjänster på administrationen. Vård och omsorg prognostiserar ett överskott 0,9 mkr med 
anledning av högre intäkter än budgeterat. 

Hälsa och bistånd prognostiserar ett överskott på 0,9 mkr vilket främst beror på 
korttidsvård och betaldagar på sjukhus. Inför 2019 förstärktes budgeten för köpt 
korttidsvård med 2,5 mkr. Under 2018 infördes en ny ersättningsmodell för 
utskrivningsklara patienter. Denna ersättningsmodell har hittills under 2019 inte 
genererat några kostnader för betaldagar till sjukhus. 

Verksamheten funktionsstöd prognostiserar ett underskott på 8,6 mkr vilket främst beror 
på köpta platser som prognostiserar ett underskott på 4,3 mkr. Vidare prognostiserar 
boende och daglig verksamhet i egen regi samt ledsagare och avlösare ett underskott på 
3,6 mkr. 

Integration och arbetsmarknad prognostiserar ett underskott på 3,5 mkr vilket främst 
beror på försörjningsstöd som prognostiserar ett underskott på 2,4 mkr. Inför 2019 
förstärktes budgeten med 4,0 mkr. 

Barn och Familj prognostiserar ett underskott på 6,9 mkr. Relationsvåld prognostiserar 
ett underskott med 5,4 mkr vilket både avser kostnader för placeringar och personal. 
Öppenvårdsplaceringar prognostiserar ett underskott på 1,3 mkr.  

Åtgärder 

Vidtagna åtgärder 

Inom försörjningsstödsenheten har en handläggare rekryterats för att stötta arbetet med 
långvariga ärenden. Försörjningsstödenheten arbetar också tillsammans med 
arbetsmarknadsenheten med ”Härryda framtid” för att öka integration och 
självförsörjning. 

Inom verksamheten barn och familj pågår ett arbete för att få ned boendekostnader för 
placeringar genom att placera på familjehem, rekrytera egna familjehem och förhandla 
om dygnskostnaden för placeringar. Sedan juli 2018 finns ett jourhem i egen regi för att 
minska kostnaderna för jourplaceringar.  

Investeringar 

Sektorn prognostiserar ingen avvikelse för året. 



Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för 
utbildning och kultur 2019
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Sektorn för utbildning och kultur

Datum 2019-04-18 Dnr 2019KS71 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och kommunstyrelsen 
2019-05-02

Beslutsfattare Beslut

Malin Olsson Asp

Carina Torstensson

Susanne Flenner

Päivi Malmsten

Gunilla Cederberg

Susanne Flenner

Susanne Flenner

Päivi Malmsten

Sanna Ingelstam Duregård

Anställning, Furuhällsskolan

Anställning, Furuhällsskolan

Anställning, Lunnaskolan

Anställning, sektorsledning

Anställning, Utvecklings- och stödenheten

Anställning, Lunnaskolan

Anställning, Lunnaskolan

Utse beslutattestant

Anställning, Ekdalaskolan
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Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för 
socialtjänst 2019

18

2019KS95
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Sektorn för socialtjänst

Datum 2019-03-13 Dnr 2019KS95 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2019

Beslutsfattare Beslut

Elin Hjalmarsson

Tina Christensen

Charlotte Jakobsson

Camilla Forsman

A 1.1.1 Anställning Utveckling och uppföljning

C.1 Beslut om alkoholtillstånd

A 1.1.1 Anställning Ekdalagården

A 1.1.1 Anställning Ekdalagården
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Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för 
teknik och förvaltningsstöd 2019 
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Datum 2019-04-15 Dnr 2019KS48 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Annette Hansen

Per-Arne Larsson

Per-Arne Larsson

Per-Arne Larsson

Per-Arne Larsson

Cecilia Johansson

Kajsa Angervall

Investeringsbidrag föreningar

Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal 
(förnyad konkurrensutsättning Byggnadsarbeten)

Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal 
(förnyad konkurrensutsättning Säkerhetsanläggningar)

Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal 
(förnyad konkurrensutsättning Fordon 2014-2) x 2

Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal 
(förnyad konkurrensutsättning Elarbeten)

Beslut anställning

Beslut anställning
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Anmälan av delegationsbeslut från 
kommunledning och funktionerna: Utveckling, 

Personal, Ekonomi och upphandling 2019

20

2019KS23
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Utvecklingsfunktionen

Datum 2019-04-18 Dnr 2019KS23 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Peter Lönn

Anna Jakobsson

Peter Lönn

Peter Lönn

Peter Lönn

Peter Lönn

Peter Lönn

Fullmakt

Anställning – kansli

Yttrande – borgerlig vigselförrättare

Anställning, tf sektorchef  TOF

Anställning, tf sektorchef  SOC

Anställning, tf sektorchef  SHB

Anställning, tf sektorchef  UTK
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