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Antagande av entreprenör avseende underhåll 
och renovering av bro 14-755-1 över riksväg 

40, Mölnlyckemotet

1

2018KS883
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Sektorn för samhällsbyggnad 
Tayman Mahshid

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-05-07 2018KS883  052

Antagande av entreprenör avseende underhåll och renovering av bro 
14-755-1 över riksväg 40, Mölnlyckemotet 

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2019 § 3 att utse ABTK Anläggning och 
Betongteknik Konsult AB (ABTK) som entreprenör för underhåll och renovering av bro 
14-755-1, Mölnlyckemotet. Gatu & Väg Väst AB har därefter överklagat 
kommunstyrelsens tilldelningsbeslut. 

Genom dom den 4 mars 2019 i mål nr 353-19 har Förvaltningsrätten i Falun förordnat att 
den aktuella upphandlingen ska rättas på så sätt att en ny anbudsutvärdering ska 
genomföras varvid anbudet från ABTK inte ska beaktas. I skälen för avgörandet anges att 
ABTK inte har visat att bolaget uppfyller de ska-krav som följer av upphandlings-
dokumenten beträffande innehav av kvalitets- och miljöledningssystem eller likvärdigt. 
Förvaltningsrättens dom har fått laga kraft.

Kommunstyrelsen ska därmed upphäva sitt beslut den 10 januari 2019 § 3 att utse ABTK 
som entreprenör för underhåll och renovering av bro 14-755-1, Mölnlyckemotet. Med 
hänsyn härtill ska kommunstyrelsen fatta ett nytt tilldelningsbeslut baserat på den nya 
anbudsutvärdering som kommunen genomfört vid upphandlingen. Vid anbuds-
utvärderingen har ABTK:s anbud inte beaktats. 

Bron över riksväg 40 vid Mölnlyckemotet byggdes 1973. Det har inte utförts någon större 
renovering eller upprustning av bron sedan den byggdes. Efter utförd besiktning 
konstaterades att en renovering av bron behöver genomföras. Dessutom har en 
påkörningsskada från riksväg 40 medfört att uppkomna skador behöver åtgärdas. 

Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förfrågningsunderlag för underhåll och 
renovering av bro 14-755-1 vid Mölnlyckemotet. Entreprenaden kommer att bestå av 
förstärkning och putsning av påkörda armeringsjärn samt betong. Underhåll av bron i 
form av byte av isolering, tätskikt, räcke och beläggning utförs också i entreprenaden. 

Anbudsinbjudan har skett och en entreprenör ska utses. Vid anbudstidens utgång hade 
XX anbud inkommit. Efter förvaltningsrättens dom har en ny anbudsutvärdering 
genomförts. Denna framgår av bifogad sammanställning. Förmånligaste anbud enligt i 
upphandlingen angivna villkor har lämnats av XX. 
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen upphäver beslut fattat den 10 januari 2019 § 3 att tilldela ABTK 
Anläggning och Betongteknik Konsult AB som entreprenör för underhåll och renovering 
av bro 14-755-1, Mölnlyckemotet.

Kommunstyrelsen utser XX som entreprenör för underhåll och renovering av bro 14-755-
1, Mölnlyckemotet.

Kommunstyrelsen utser verksamhetschef för trafik som ombud för entreprenaden. 
Ombudet ska tillse att uppdraget fullgörs. 

Paragrafaren förklaras omedelbart justerad.

Håkan Jacobsson 
Samhällsbyggnadschef Björn Sundén 

Verksamhetschef trafik 

Bilagor:
Upphandlingsprotokoll
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Antagande av entreprenör för utbyggnad av 
industrigata m.m. i Björröd, Landvetter

2

2019KS262
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Sektorn för samhällsbyggnad  
Rafed Baban

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-04-18 2019KS262  300

Antagande av entreprenör för utbyggnad av industrigata m.m. i 
Björröd, Landvetter 

Sammanfattning
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förfrågningsunderlag för utbyggnaden av 
industrigata i västra Björrödsvägen i Landvetter. Utbyggnaden är en del av 
genomförandet för detaljplan för Björröds industriområde, Västra Björrödsvägen.

I utbyggnaden av industrigatan ingår också utbyggnad av vatten- och avloppsledningar, 
gång- och cykelväg, fiber, belysning m.m. Fyra industritomter kommer att anslutas till 
industrigatan. 

Anbudsinbjudan har skett och entreprenör ska utses. Vid anbudstidens utgång hade X 
anbud inkommit. Utvärderingen har skett och framgår av bifogad sammanställning. 
Förmånligaste anbud enligt i upphandlingen angivna villkor har lämnats av X.

Arbetet planeras att genomföras från sommaren 2019 till våren 2020. Medel för 
genomförande finns inom ramen för exploateringsbudgeten. Projektet är budgeterat till X 
miljoner kronor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser X som entreprenör för utbyggnad av industrigata m.m. i Björröd, 
Landvetter. 

Kommunstyrelsen utser verksamhetschef för trafik som ombud för entreprenaden. 
Ombudet ska tillse att uppdraget fullgörs.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Björn Sunden 

Verksamhetschef trafik

Bilaga: Upphandlingsprotokoll
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Förnyad konkurrensutsättning av 
nätverksprodukter och konsulttjänster

3

2019KS275
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Anders Lagerkvist

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-04-25 2019KS275  050

Förnyad konkurrensutsättning av nätverksprodukter och 
konsulttjänster

Sammanfattning
IT-funktionen, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, ska göra en förnyad 
konkurrensutsättning av nätverksprodukter och konsulttjänster mot Kammarkollegiets 
datacenterramavtal med avsikten att teckna ett flerårigt leveransavtal med en eller flera 
leverantörer.

Kammarkollegiet har i uppdrag att ingå ramavtal om varor och tjänster som är avsedda 
för myndigheter. Genom att samordna myndigheternas upphandlingar av varor och 
tjänster bidrar det till effektiviseringar i form av tids- och resursbesparingar och 
förmånligare villkor för myndigheterna. 

Den förnyade konkurrensutsättningen innefattar både kabelbaserat och trådlöst nätverk 
samt säkerhetsprodukter. Exempel på det är switch, accesspunkt och brandvägg. Syftet 
med upphandlingen är att skapa ett leveransavtal för inköp av hårdvara och 
konsulttjänster över en period om minst 3 år för att säkerställa löpande underhåll, 
utveckling, inköp och support. Investeringarna för inköp under perioden 2016-2018 
avseende angivna produkter uppgick till strax under 6000 tkr.

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd bedömer att leverantör för nätverksprodukter och 
konsulttjänster behöver utses senast juni 2019 och att avtalsvärdet kommer att överstiga 
5000 tkr. Den förnyade konkurrensutsättningen kommer inte vara klar för beslut till 
kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg att utse 
leverantör av nätverksprodukter och konsulttjänster.

Per-Arne Larsson Anders Lagerkvist
Sektorschef Funktionschef
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Antagande av detaljplan för Hindås 1:456 m. 
fl. Vattenverk i Hindås

4

2016KS131
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Sektorn för samhällsbyggnad
Anna Wallin

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-04-01 2016KS131  214

Antagande av detaljplan för del av Hindås 1:456 m.fl. vattenverk i 
Hindås 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2012 i § 4 att Västra Nedsjön ska 
komplettera framtida vattenförsörjning med ett nytt ytvattenverk och nya 
överföringsledningar mellan kommunens östra och västra kommundelar. 
Kommunstyrelsen beslutade 4 april 2016 § 112 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
en detaljplan för ett nytt vattenverk. Förvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för 
området.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett nytt vattenverk vilket behövs då 
Västra Nedsjön utgör en vattentäkt som ska komplettera kommunens framtida vatten-
försörjning, som en ny primär ytvattentäkt. Syftet med planen är att reglera byggrätt och 
utbyggnadsmöjligheter för ett nytt vattenverk. Planen syftar även till att justera del av 
Iberovägen och reglera områden med industriverksamhet söder om denna. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Hindås 1:456 m.fl. vattenverk i Hindås, 
Härryda kommun enligt föreliggande förslag.

Kommunfullmäktige upphäver berörda delar av gällande stadsplan S-80 och berörda 
delar av gällande detaljplan P 53 enligt föreliggande förslag.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2012 i § 4 att Västra Nedsjön ska 
komplettera framtida vattenförsörjning med ett nytt ytvattenverk och nya 
överföringsledningar mellan kommunens östra och västra kommundelar. 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2016 i § 112 att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en detaljplan för ett nytt vattenverk. Förvaltningen har upprättat förslag till 
detaljplan för området.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett nytt vattenverk vilket behövs då 
Västra Nedsjön utgör en vattentäkt som ska komplettera kommunens framtida vatten-
försörjning som en ny primär ytvattentäkt. Syftet med planen är att reglera byggrätt och 
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utbyggnadsmöjligheter för ett nytt vattenverk. Planen syftar även till att justera del av 
Iberovägen och reglera områden med industriverksamhet söder om denna.

Förslaget har varit utställt för granskning i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL under tiden 17 december 2018 – 18 januari 2019. 

Efter granskning av detaljplanen har planhandlingarna justerats med anledning av in-
komna synpunkter rörande människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor. 
Plankartan har bl.a. justerats avseende skyddsavstånd för en konsekvent redovisning 
inom hela planområdet eftersom inte 50 m skyddsavstånd säkerställdes inom hela 
området. Krav på 50 m skyddsavstånd kommer från räddningstjänsten och länsstyrelsen. 
Lägsta krönhöjd på skyddsvall och släntlutning har reglerats med hänsyn till skydd mot 
bostad och geotekniska förutsättningar. Reglering avseende prickad mark har preciserats 
för att möjliggöra anläggande av damm och tillhörande teknisk anläggning. 

Planbestämmelse som reglerade att byggnad ska uppföras med obrännbara material utgår 
då det inte behövs med 50 m skyddsavstånd. Planbeskrivningen kompletteras med en 
beskrivning av området söder om Iberovägen med markanvändning J1 (industri) med ett 
resonemang kring risken för översvämning samt med ett resonemang om det planerade 
verksamhetsområdets eventuella omgivningspåverkan på befintliga bostäder och 
trafiksituationen. Det har även gjorts ett antal redaktionella ändringar och förtydligande 
bl.a. avseende krönhöjd på vall och obrännbara fasadmaterial samt redovisning av 
naturvärden och skydd. 

Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan, ÖP2012 och med en från allmän syn-
punkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap. miljöbalken. För-
slaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken överträds.

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef           Peter Wallentin

          Verksamhetschef för plan och bygglov

Bilagor:
Plankarta med bestämmelser
Illustrationskarta
Planbeskrivning med genomförande
Utlåtande
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Antagandehandling för del av Hindås 1:456 m fl, VATTENVERK 
3(21) 

 

Utlåtande  
 
 
Under tiden 17 december 2018 – 18 januari 2019 har detaljplanen varit föremål för 
granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Granskningshand-
lingar sändes till remissinstanser 14 december 2018 och har funnits tillgängliga i   
kommunhuset, Hindås bibliotek samt på kommunens hemsida. Information sändes till 
sakägare 14 december 2018.  
 
 
FÖRÄNDRINGAR INFÖR ANTAGANDE AV DETALJPLAN 
 
Med anledning av inkomna synpunkter rörande människors hälsa och säkerhet eller         
till risken för olyckor, översvämning eller erosion kommer granskningshandlingarna       
justeras och kompletteras inför antagande av detaljplanen.  
 
Reglerat skyddsavstånd mot Hindås 1:457 ses över så att det blir en konsekvent redo-
visning av riskhantering inom hela planområdet. Vidare har lägsta krönhöjd på skydds-
vall och släntlutning reglerats och reglering avseende prickad mark preciseras. Planbe-
stämmelse som reglerar att vattenverket ska uppföras med obrännbara material utgår.  
 
Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av området söder om Iberovägen 
med markanvändning J1, med ett resonemang kring risken för översvämning samt med 
ett resonemang om det planerade verksamhetsområdets eventuella omgivningspåverkan 
på befintliga bostäder och trafiksituationen. Vidare görs ett antal redaktionella ändring-
arna och förtydligande bl a avseende krönhöjd på vall och obrännbara fasadmaterial 
samt redovisning av naturvärden och skydd.  
 
 
SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER 
 
Länsstyrelsen, yttrande daterat 2019-01-24 
Yttrandet återges i sin helhet.  
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen inte kan accepteras och den därför kan komma att prövas 
av Länsstyrelsen om den antas. 
 
Flera frågor har klarats ut sedan samrådet men frågorna om riskhantering, stabilitet, 
skyfall och påverkan från verksamheten på de närliggande bostäderna behöver hanteras 
ytterligare. 
 
Ni har gjort en riskutredning, vid vår granskning ser vi att regleringen i plankartan inte 
riktigt uppfyller riskutredningens krav, vilket behöver justeras. En fråga som inte     
hanteras i riskutredningen är det planerade verksamhetsområdets närhet till befintliga 
bostäder. På grund av detta behöver ni göra en beskrivning av den omgivningspåverkan 
som den tillåtna markanvändningen industri J1 får på bostadshusen och vilka erforder-
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Antagandehandling för del av Hindås 1:456 m fl, VATTENVERK 
4(21) 

liga regleringar som krävs i plan. Vidare har vallen längs med järnvägen, som ska han-
tera risker med farligt gods, inte säkerställts tillräckligt. Underlag för granskning av 
stabilitet för nuvarande förhållanden och efter byggnation finns inte tillgängligt vilket 
behöver kompletteras. 
 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar att: 

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

 
Synpunkter på granskningshandlingen 
Hälsa och säkerhet/MKN luft 
 
Riskhantering  
Det avstånd som anges i riskanalysen utgår från att en olycka sker och att en pölbrand 
uppstår inom invallningen som omger cisternerna på Aspens fastighet. Då disponering 
av detta område inte är möjligt att reglera (eftersom det inte ingår i aktuell plan) anser vi 
att ni behöver göra en bedömning av om det finns behov av att beräkna skyddsavståndet 
från Aspens fastighetsgräns. Med bestämmelsen m1 finns ett skyddsavstånd om 50 m 
mellan vattenverket och den tillkommande platsen för industriverksamhet inom planom-
rådet. Mellan den befintliga verksamheten Aspen och planområdet är skyddsavståndet 
kortare, 25 m. För att endast ha 25 m skyddsavstånd behöver en hel del skyddsbestäm-
melser införas i planen, för att uppnå en acceptabel risk. Ni behöver därför se till att 
nödvändiga skyddsbestämmelser gäller inom hela det byggbara området E1. Skyddsbe-
stämmelserna behöver också preciseras ytterligare så att de stämmer överens med an-
tagandena i riskutredningen. Bland annat ska bygganden inte bara utföras i icke bränn-
bart material utan det står just betong i riskutredningen. Även dimensioneringen av be-
tongväggen är viktig att säkerställa i planen. Den kan alltså inte vara hur tunn som helst 
för att stå emot det scenario som det förutsätts att den kan klara. Även andra än de nu 
nämnda faktorerna är viktiga att säkerställa, ni behöver därför noga läsa innehållet i 
riskutredningen och därefter se över era planbestämmelser inför antagandet av planen. 
 
Vidare förutsätter man i riskutredningen att den befintliga vallen längs med järnvägen 
hanterar risker vid olycka med farligt gods. Vallens höjd har betydelse för dess skydd-
ande effekt, vilket behöver säkerställas i planen. 
 
Stabilitet  
Vi gör bedömningen utifrån den beskrivning som finns att det bör vara gynnsamma geo-
tekniska förutsättningar i planområdet. Dock har ingen geoteknisk utredning bilagts 
planhandlingarna, varför det är svårt att göra en fullständig bedömning av stabiliteten 
för nuvarande förhållanden och bebyggelsens påverkan på släntstabiliteten. Länsstyrel-
sen förväntar sig att relevant geotekniskt underlag kan granskas av Länsstyrelsen vid 
antagandet av planen. 
 
Omgivningspåverkan, buller, luft och risk 
Den verksamhet som är tänkt att ske inom den del av planområdet som planeras för J1, 
industri, transformatorstation behöver beskrivas utförligare. Det befintliga bostadshusen 
väster om planområdet och dess närhet till möjlig tillkommande industri finns inte be-
skriven utifrån risk-, buller- eller luftaspekt. Det finns ett område med prickmark utlagt, 
men det framgår inte varifrån det avståndet kommer. Ni behöver redovisa underlaget 
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som ligger till grund för det införda skyddsavståndet till bostäderna. Viktiga aspekter att 
beakta i sammanhanget är påverkan genom buller från verksamheten och från trans-
porter till och från verksamheten vid närliggande bostäder samt risk för utsläpp av lös-
ningsmedel från industriverksamheten.  
 
Synpunkter och råd 
Skyfall  
I planen hanteras inte risken för översvämning från skyfall. Ni bör beskriva hur planom-
rådet påverkas av ett framtida (d v s med en klimatfaktor) 100-årsregn eftersom vatten-
verket är en samhällsviktig funktion. Om det finns en översvämningsrisk bör konse-
kvenserna till följd av översvämning redovisas tillsammans med de riskreducerande 
åtgärder som bedöms lämpliga. Då vattenverket är en samhällsviktig funktion bör en 
högre säkerhetsmarginal tillämpas. 
 
MKN vatten 
Ni har kompletterat planbeskrivningen med uppgifter om berörda vattenförekomster. 
Redogörelsen bör dock förtydligas innan planen går till antagande. Beskrivningen av 
vattenförekomsterna är i stort sett riktig men deras namn och beteckning saknas. De 
närmast berörda vattenförekomsterna är Mölndalsån - Rya/Dala ås tillflöde till Västra 
Nedsjöns utlopp (SE640218-129750) och grundvattenförekomsten SE640258-129871 
(Hindås). Det vore även bra om motivering till bedömningen av planens påverkan på 
MKN vatten skrevs ut i planhandlingen. Därför råder vi er till att justera planbeskriv-
ningen utifrån våra synpunkter ovan. 
 
Strandskydd 
Efter det formella samrådet har Länsstyrelsen konstaterat att strandskydd inte kommer 
att återinträda i de delar av planen där de i samrådet föreslogs upphävas. Anledningen är 
att det aldrig infördes något strandskydd här den 1 juli 1975. I de delar av området som 
har strandskydd (eller kommer få återinträtt strandskydd) behöver strandskyddet inte 
upphävas då marken här kommer att planläggas som NATURMARK. Strandskydds-
frågan är utredd och vi har inga återstående synpunkter i frågan. 
 
Insatsväg 
Vattenverket är att se som en samhällsviktig funktion. Aspen är klassad som farlig verk-
samhet enligt lagen om skydd mot olyckor och räddningstjänsten har tillsyn över detta 
objekt. Räddningstjänsten har lagt ett föreläggande mot Aspen om att tillskapa en alter-
nativ insatsväg. En viktig fråga har varit hur räddningstjänsten ser på lokaliseringen av 
vattenverket utifrån dess påverkan på räddningstjänstens insats vid en händelse på 
Aspen. Då räddningstjänsten inte ser att planen medför att insatsfrågan förvärras eller 
att riskerna blir oacceptabla av föreslagen markanvändning (dnr 0720/16-614, daterat 
2019-01-18) så ställer inte Länsstyrelsen krav på en alternativ insatsväg inom ramen för 
planen. 
 
Förorenad mark 
Ni har genomfört en föroreningsutredning genom inventering av vilka verksamheter 
som har funnits i området tidigare och tagit prover i jord och grundvatten. Jordproverna 
visar inte på någon tydlig föroreningspåverkan, I grundvattnet finns halter av PAH som 
överskrider gränsen för ”tjänligt dricksvatten”. Ni har identifierat åtgärder för att und-
vika att förorenat grundvatten tränger in i vattenledningarna som ska anläggas. Enligt 
Länsstyrelsens digitala planeringsunderlag finns misstanke om föroreningar på fyra    
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ställen inom området. Ni gör bedömningen att dessa inte påverkar eller påverkas av 
planförslaget eftersom de inte är riskklassade. Länsstyrelsen vill dock påpeka att dessa 
inte är riskklassade av oss eftersom de vid inventeringen var i drift med kommunal till-
syn och därmed inte ingick i Länsstyrelsens uppdrag att inventera. Vi har dock inga 
invändningar i frågan utan anser att ni har hanterat frågan om förorenad mark på ett 
tillfredsställande sätt. 
 
Dagvatten  
Ni anger att lokalt omhändertagande av dagvatten inte längre är aktuellt för planom-
rådet. Dagvatten ska istället omhändertas i täta ledningar, på grund av risk för att för-
oreningar i dagvattnet kan påverka dricksvattenhanteringen. Länsstyrelsen ser positivt 
på att dagvatten ska fördröjas i dagvattendamm med oljeavskiljare och att en planbe-
stämmelse för detta finns. 
 
Påverkan på fladdermöss 
För förekomsten av fladdermöss och nattaktiva insekter i området är det positivt att be-
lysningen av det planerade vattenverket och dess närområde anpassas så att den inte 
inverkar negativt på ovanstående djurgruppers möjlighet till jakt nattetid. De råd an-
gående belysning som listas i samrådsredogörelsen på sidan 5 och 6 anser vi bör följas. 
För ytterligare råd beträffande val av belysning hänvisar Länsstyrelsen till rapporten: 
Jägerbrand, A.K. (2018). ”LED-belysningens effekter på djur och natur med rekom-
mendationer: Fokus på nordiska förhållanden och känsliga arter och grupper”. Calluna 
AB, 2018-10-01. 
 
Detta beslut har fattats av enhetschef Helena Carling efter föredragning av Anna     
Hendén Wedin. I den slutliga handläggningen har även företrädare för vattenavdel-
ningen, naturavdelningen, miljöskyddsavdelningen, enheten för samhällsskydd och be-
redskap och kulturmiljöenheten medverkat. 
 
Kommentar: Reglering av riskreducerande åtgärder ses över inför antagande av     
detaljplanen. Plankartan justeras bl a avseende skyddsavstånd i nordöstra delen av 
plankartan så att 50 m skyddsavstånd mot Aspen säkerställs och planbestämmelse m2 
avseende skyddsvall kompletteras med reglering av lägsta medelkrönhöjd. Byggnad får 
inte placeras närmare fastighetsgräns mot Iberovägen än 10 m enligt gällande stads-
plan, viken bl a omfattar Hindås 1:457 (Aspen). Del av skyddsavståndet säkerställs 
därmed inom gällande plan.  
 
Enligt riskutredning daterad 2017-11-27 behöver vattenverket inte uppföras med 
obrännbart material så länge som minst 50 m skyddsavstånd mot Aspen säkerställs och 
uppfylls. Detta bekräftas även i PM Svar på frågor angående risk farligt gods och farlig 
verksamhet samt MKN vatten daterat 2019-03-06 reviderat 2019-04-12. Med anledning 
av 50 m skyddsavstånd kommer att säkerställas till vattenverket även i öster utgår plan-
bestämmelse f1 som reglerar att byggnad ska uppföras med icke brännbart material. 
Särskild dimensionering av vägg är mot bakgrund av detta resonemang inte nödvändig 
och regleras således inte. Kommunen har ändå för avsikt att uppföra vattenverket med 
obrännbara material och kommer att komplettera planbeskrivningen med exempel på 
material som uppfyller brandteknisk klass A2-s1, s0.  
 
Geotekniskt underlag sammanställs och sänds till och stäms därefter av med länsstyrel-
sen innan antagande av detaljplanen sker.  
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Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av området söder om Iberovägen 
med markanvändning J1 samt med ett resonemang om det planerade verksamhetsom-
rådets eventuella omgivningspåverkan på befintliga bostäder avseende luft, buller och 
risk. Planbestämmelse m1 reglerar bl a att hantering, lastning, lossning och lagring av 
brandfarlig vara inte får ske på ett avstånd om 30 och planbestämmelse m2 att skydds-
vall ska finnas. I riskutredning daterad 2017-11-27 anges att om 50 skyddsavstånd an-
vänds mellan Aspen och planerat vattenverk krävs inga ytterligare åtgärder samt att 
samma avstånd bör gälla mellan bostadsfastighet Älmhult 1:36. I riskanalysen har bo-
stadshuset inte beaktats enskilt. Rekommenderat skyddsavstånd har ansatts utifrån be-
fintlig placering ger ett skyddsavstånd på 50 m utifrån värsta troliga scenario som be-
räknats från Aspens verksamhet.  
 
För del av Hindås 1:456 söder om Iberovägen gäller 30 m skyddsavstånd in på indu-
strifastigheten och ca 20 m in på bostadsfastigheten, som utgör avståndet från gräns 
vilken bostaden är placerad. Med hänsyn till att detaljplanen endast omfattar industri-
fastigheten kan endast 30 skyddsavstånd säkerställas genom planläggning. bostadshus 
kan som närmast placeras 4,5 m från fastighetsgräns, vilket skulle resultera i ca 35 m 
avstånd till industriverksamhet. Aktuell detaljplan reglerar att en skyddsvall med lägsta 
krönhöjd 8 m över befintlig markhöjd (125,2) på Hindås 1:456 mot söder (järnvägen) 
och 5 m över befintlig markhöjd (125,2) vid oförändrad marknivå och 5 m över ny mar-
knivåhöjd vid förändrad marknivå på Hindås 1:456 mot väster (bostadsfastigheten) ska 
finnas. I PM Svar på frågor angående risk farligt gods och farlig verksamhet samt MKN 
vatten anges att det prickade skyddsområdet på 30 m säkerställer ett visst skydd och att 
vallen mellan områdena därutöver kommer att begränsa spridning av utsläpp mot bo-
stadsfastigheten. Detaljplanen bedöms ge goda möjligheter att hantera framtida risker.  
Gällande stadsplan S-80 möjliggör redan idag lokalisering av industri på fastigheten 
utan krav på någon specificerad lägsta krönhöjd eller skyddsavstånd. Aktuell detaljplan 
möjliggör en säkrare boendesituation jämfört med gällande detaljplan och situation. 
Om en ny verksamhet påbörjas på industritomten är det upp till verksamhetsutövaren 
att visa att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att den inte utgör fara för omgiv-
ningen. 
 
Ett köpeavtal håller på att tas fram med Lantmännen Aspen AB för köp av del av 
Hindås 1:456 söder om Iberovägen. Dess verksamhet bedöms inte generera någon be-
tydande trafikbelastning som påverkar angränsande vägars kapacitet eller någon bety-
dande bullernivå. Infart till Aspens framtida expansionsområde, område med planbe-
stämmelse J1, kommer att ske via en ny tillfart från Iberovägen och inte från befintlig 
infart till verksamheten. Trafikering närmare bostäder än idag bedöms inte påverka 
befintliga bostäder i betydande omfattning eftersom entré till fastigheten som närmast 
kan placeras 30 m från fastighetsgräns mot bostad och eftersom befintlig skyddsvall 
även kan fungera som bullervall mot bostadshuset. Se även kommentar till Trafikverket 
nedan angående kapacitet.  
 
Planbeskrivningen kompletteras med ett resonemang kring risken för översvämning vid 
ett skyfall och eventuell reglering av riskreducerande åtgärder.  
 
Beskrivningen av vattenförekomster kompletteras med namn och beteckning. Vidare 
kompletteras planbeskrivningen med motivering till bedömningen av planens påverkan 
på MKN vatten.  
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Kommunen noterar att länsstyrelsen inte har något ytterligare att erinra avseende 
strandskydd, att myndigheten inte ställer något krav på att frågan om insatsväg han-
teras i detaljplanen, att myndigheten bedömer att hantering av förorenad mark sker på 
tillfredställande sätt samt att belysningsråd som listas i samrådsredogörelse och      
rapport ”LED-belysningens effekter på djur och natur med rekommendationer: Fokus 
på nordiska förhållanden och känsliga arter och grupper” ska följas.  
 
Statens Geotekniska Institut, SGI, yttrande daterat 2019-01-21, 2019-03-12 
och 2019-04-16 
SGI:s vidhåller ställningstagande daterat 2017‐01‐24 framfört under samråd av detalj-
planen. Tidigare ställningstagande kompletteras dock med att det behöver visas att plan-
erad bebyggelse kan utföras utan att släntstabiliteten blir otillfredsställande. 
 
SGI har inkommit med ett kompletterande yttrande i mars 2019 efter att ha erhållit PM 
Geoteknik daterat 2019-02-20. Vid tiden för granskning var detta geotekniska PM inte 
sammanställt. SGI här även inkommit med ett tredje yttrande efter att PM Geoteknik 
daterat 2019-02-20 reviderats 2019-04-09. 
 
Yttrande daterat 2019-03-12 
I arbetet med den geotekniska utredningen har släntstabiliteten beräknats i tre sektioner; 
A, B och C. SGI bedömer inte att utredningen uppfyller kraven för detaljerad utredning 
enligt IEG 4:2010. Anledningen till detta är att släntstabiliteten enbart beräknats med 
kombinerad analys och att erforderlig säkerhetsfaktor har valts till 1.3 enligt IEG 
4:2010. Vidare har markytenivåer på land och i Mölndalsån tolkats utifrån höjdkurvor 
respektive okulär bedömning, vilket är en osäkerhet. Parametrar har inte bestämts i fält 
eller på laboratorium utan valts enligt tabellvärden. Med hänsyn till angivna osäkerheter 
anser SGI att ett högre krav på säkerhetsfaktorn än det lägsta angivna i IEG 4:2010 bör 
användas. Omvärdering av valet bör ske. 
 
Släntstabiliteten har beräknats för befintliga förhållanden i två sektioner; A och C, och 
för blivande förhållanden i sektionerna B och C. Stabiliteten för blivande förhållanden 
har inte beräknats i sektion A med motiveringen att denna sektion är placerad utanför 
den planerade anläggningen. SGI delar inte ställningstagandet i utredningen, då denna 
del av området omfattar en planerad parkering. Släntstabiliteten bör beräknas även för 
de blivande förhållandena. 
 
Av beräkningsmodellen framkommer att det finns torv i sektion A. Vidare noteras att 
torv påträffats även i anslutning till sektion C. Torv bör inkluderas i beräknings-
modellen, då torv normalt har låg skjuvhållfasthet och därför kan utgöra ett svagt skikt 
som glidytor kan gå ned i.  
 
SGI önskar ett utökat motiv till valet av parametrarna skjuvhållfastheten för torv, för-
modat kohesionsintercept, c= 5 kPa och friktionsvinkeln till 29°, som är relativt höga 
värden. Valet av dessa parametrar kan påverka beräkningsresultatet. 
 
Utifrån plankartan tolkar SGI att befintlig vall i områdets södra del kommer att föränd-
ras. Stabilitetsförhållanden för vallen, som ligger nära Göteborgsvägen och Boråsbanan, 
bör klarläggas. 
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Enligt översiktlig kartering av erosionsförhållandena framgår att det lokalt förekommer 
viss erosion inom kortare partier längs Mölndalsån. Det bedöms inte pågå någon om-
fattande erosion som på sikt påverkar stabilitetsförhållandena längs ån. SGI vill upp-
märksamma kommunen på att befintlig vegetation längs ån utgör ett naturligt skydd mot 
erosion och vegetationen bör bevaras för att inte förändra eller påskynda erosions-
förloppen. 
 
SGI anser att det från geoteknisk säkerhetssynvinkel kvarstår oklarheter som behöver 
förtydligas i det fortsatta planarbetet. Behov av åtgärder eller restriktioner ska på ett 
plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i planen. 
 
Yttrande daterat 2019-04-16 
SGI bedömer att tidigare framförda synpunkter i huvudsak har beaktats efter att den 
geotekniska utredningen har kompletterats med nya fältundersökningar, grundvatten-
mätningar samt inmätningar. Några synpunkter kvarstår dock.  
 
Låga säkerhetsfaktorer erhålls för slänten närmast Mölndalsån till följd av att slänten 
står för brant. En lägre säkerhet kan normalt accepteras inom naturmark under förutsätt-
ning bakomliggande kvartersmark inte påverkas av ett eventuellt ras. I reviderat PM 
anges att ett eventuellt ras inte berör planerad anläggning, men SGI anser att det behö-
ver förtydligas att även kvartersmarken ej berörs.  
 
I PM:et föreslås slänten flackas ut till 1:2 i samband med eventuell ledningsdragning 
tvärs över Mölndalsån och regleras som en planbestämmelse. SGI ställer sig frågande 
till om en åtgärd som förutsätter att en eventuell anläggning byggs kan utgöra en plan-
bestämmelse. I PM:et lyfts även betydelsen av att det naturliga vegetationsskyddet längs 
ån inte försämras, vilket förordas. SGI anser att det vore bra om det går att reglera att 
och hur erosionsskyddets funktion ska upprätthållas med en planbestämmelse. Vidare 
behöver det klargöras vem som har ansvaret att besiktiga erosionsskyddet och vidta 
nödvändiga åtgärder.  
 
Förutsatt att ovanstående synpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet anser SGI från 
geoteknisk synvinkel att förutsättningarna för planläggning är goda. Krävs det åtgärder 
eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i planen. 
 
Kommentar: Inför antagande av detaljplanen har den geotekniska utredningen samt 
PM:et reviderats och kompletteras i enlighet med den avstämning som skett med SGI 
efter erhållet yttrande daterat 2019-03-12. Revideringen och kompletteringen har bl a 
bestått av redogörelse för inmätning av markgeometri i beräkningssektioner och vall, 
kompletterande fältundersökningar (sondering; skruvprovtagning och installation av 
grundvattenrör), justering av befintliga stabilitetsberäkningar samt ny stabilitetsberäk-
ning för vall. Kompletteringen syftar primärt till att fastställa rådande stabilitetsförhål-
landen inför kommande byggnation. 
 
Ingen förändring föreslås ske inom området närmast Mölndalsån enligt detaljplanen. I 
begränsad omfattning kan dock viss avverkning av skog komma att ske inom allmän 
platsmark – NATUR för att möjliggöra nedläggning av överföringsledning till vatten-
verket. 
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Inför antagandet av detaljplanen införs ett antal planbestämmelser för hantering av 
släntlutning inom olika områden samt reglering av erosionsskydd. Vidare kompletteras 
planbeskrivningen med att kommunen ansvarar för att erosionsskyddets funktion upp-
rätthålls. 
 
Trafikverket, yttrande daterat 2019-01-21 
(Trafikverket har beviljats förlängd svarstid t o m 25 januari 2019.) 
 
Planområdet ligger utmed statlig infrastruktur såsom väg 554 (Göteborgsvägen), för 
vilken Trafikverket är väghållare, samt Kust-till-kust-banan, ett riksintresse enligt 3 kap. 
8§ miljöbalken. Dämmevägen som är en kommunal gata, som ansluter till planområdet, 
korsar Kust-till-kust-banan i en plankorsning. Skyltad hastighet på aktuell sträcka av 
väg 554 är 40 km/tim. Enligt trafikmätning från 2016 trafikeras vägen av 4 036 fordon 
per dygn, varav 345 utgörs lastbilar.  
 
I planbeskrivningen framgår att kommunen bedömer att kapaciteten på angränsade 
vägar är tillräcklig samt att planen inte bedöms medföra risk för köbildning i plankors-
ning över järnvägen. Denna bedömning grundar sig på att det nya vattenverket endast 
bedöms bidra till en ringa ökning av trafiken i området. Eventuellt alstrande av trafik 
från planerade verksamheter söder om Iberovägen beaktas inte eller hur detta kan på-
verka statlig infrastruktur. Trafikverkets vidhåller framförd synpunkt under samrådet 
om att kommunen behöver göra en mer utförlig redogörelse om trafikalstringen och 
påverkan på plankorsningen.  
 
Resonemanget kring maximal trafikpåverkan från detaljplanen behöver utvecklas innan 
antagande av detaljplanen sker. Hur ser trafiksituationen ut när denna trafikmängd add-
eras till befintlig trafik på Dämmevägen? Det måste säkerställas att ingen trafikfarlig 
situation uppstår vid ett genomförande av detaljplanen, d v s att plankorsningen inte 
påverkas negativt. 
 
Planbestämmelse anger att skyddsvall ska finnas i gränsen mot Trafikverkets järnvägs-
fastighet. Hur definieras skyddsvall? Kommer ny vall att behöva anläggas? Det måste 
säkerställas att vallen inte påverkar Kust-till-kust-banan negativt genom exempelvis 
sättningar. Riskreducerande åtgärder måste inrymmas inom egen fastighet. 
 
Synpunkter gällande trafikalstring samt skyddsvall behöver beaktas innan Trafikverket 
kan acceptera detaljplanen. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med ett utförligare resonemang kring 
trafikbelastning inför antagande av detaljplanen. Ett köpeavtal håller på att tas fram 
med Lantmännen Aspen AB för köp av del av Hindås 1:456 söder om Iberovägen. För-
värv av del av fastigheten möjliggör expansion av pågående verksamheten väster ut. 
Enligt företagets verksamhetsbeskrivning daterad 2018-09-07 beräknas antalet tran-
sporter öka med 3 % per år fram till 2021. Ansökan om nytt miljötillstånd för Lantmän-
nen Aspen AB hanteras av länsstyrelsen. Med ett förnyat miljötillstånd beräknas antalet 
transporter öka något mer per år, men inte markant enligt mailkonversation med Lant-
männen AB 2019-02-04. Om Aspens planer på tillverkning av emballage genomförs 
skulle antalet transporter till området sannolikt minska. Trafikökningen som expansion-
en medför bedöms inte generera en så omfattande trafikökning att kapaciteten på Göte-
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borgsvägen och Kust-till-kustbanan påverkas. Transporter till och från verksamheten 
sker huvudsakligen med tankbil med bulk.  
 
Planbestämmelsen m2 för skyddsvall anger att en skyddsvall ska finnas inte att befintlig 
vall måste eller ska ersättas. Om en ny vall anläggs ska den tillkomma inom Hindås 
1:456 som omfattas av planbestämmelsen, d v s inte inom Trafikverkets fastighet Älm-
hult 1:26. 
 
 
YTTRANDEN FRÅN NÄMNDER, FÖRENINGAR, BOLAG M FL  
 
Västtrafik, yttrande inkommit 2018-12-19 
Tydliga och tillgängliga gångstråk från Hindås station och aktuell busshållplats på 
Boråsvägen uppmuntras av Västtrafik för allas möjlighet att resa kollektivt till den plan-
erade verksamheten. 
 
Västtrafik har inga ytterligare kommentarer till planen. 
 
Kommentar: Upplysningarna noteras. 
 
Härryda Energi AB, HEAB, yttrande daterat 2019-01-08 
Det finns en befintlig transformatorstation inom planområdet vilket Aspen informerade 
om i samrådsyttrande daterat 2016-12-22. Transformatorstationen betjänar främst in-
tilliggande industri Aspen. Stationen redovisas inte i någon av planhandlingarna som 
teknisk anläggning eller liknande, den saknas helt.  
 
Det kan bli aktuellt med plats för ytterligare en transformatorstation beroende på till-
kommande laster för vattenverket. Kapaciteten i befintlig transformatorstation är be-
gränsad till Aspens verksamhet. Lämplig plats för en ny station kan reserveras i planen 
i nära anslutning till vattenverkets byggnad. 
 
I samband med att byggnationen av vattenverket påbörjas planeras befintlig lågspänn-
ingsluftledning utmed Iberovägen att förläggas som jordkabel. Se bilaga 1 nedan. En 
förutsättning för detta är dock att erforderliga tillstånd för nedläggning av jordkabel i 
mark erhålles. 
 
Kommentar: Planbestämmelse E1, inom vilket område befintlig transformatorstation 
ligger, reglerar teknisk anläggning, vattenverk samt transformatorstation. Befintlig 
transformatorstation är inte enskilt reglerad eller markerad på plankartan men redo-
visas i grundkartan. Planbestämmelsen möjliggör anläggande av en ny transformator-
station i anslutning till planerat vattenverk samt söder om Iberovägen inom fastigheten 
väster om Aspen, Hindås 1:457, inom område reglerat J1, industri, teknisk anläggning. 
 
Lantmäteriet, yttrande daterat 2019-01-16 
På plankartan redovisas inte vilket utskriftsformat som ska användas för att angiven 
skala ska stämma.  
 
Fastighetsbeteckningarna för Älmhult 1:43, 1:44 och Hindås 1:456 på plankartan skulle 
kunna placeras på bättre ställen i kartan för ökad läsbarhet.  
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Planbestämmelse v2 refereras till Mölndalsån, men det framgår inte av grundkartan var 
ån ligger.  
 
Enligt planbeskrivningen ska ledningsrätt upplåtas för överföringsledning inom detalj-
planeområdet, men inga u-områden redovisas i plankartan. Genom att lägga ut mark-
reservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar säkerställer kommunen dels att det 
inte blir planstridigt att lägga ledningarna på kvartersmark och dels att lovpliktiga åt-
gärder som hindrar ledningen inte kan utföras. 
 
Kommentar: Plankartan kompletteras med information om utskriftsformat. Grund-
kartan ses över inför antagande vad gäller placering av fastighetsbeteckningar och 
namn på vattendrag och vägar. 
 
U-område redovisas inte plankartan med anledning av att kommunen i dagsläget inte 
vet den exakta placeringen av överföringsledningen.  
 
Räddningstjänsten, yttrande daterat 2019-01-18 
Närheten mellan skyddsobjektet, vattenverk, och riskobjektet, Lantmännen Aspen, var en 
viktig fråga under samrådet. Problematiken som en samlokalisering av de två verksam-
heterna ger upphov till måste hanteras. En planbestämmelse reglerar att ett skyddsav-
stånd på 50 m mellan vattenverket och all hantering och lagring av brandfarlig vara ska 
finnas. Skyddsavståndet gäller dock enbart mellan områden som regleras i plan, vilket 
innebär att östra delen av användningsområde E1 tillåter uppförande av ett oskyddat  
vattenverk på ett avstånd som understiger 50 m. 
 
Med hänsyn till att insatsvägen inte ingår i planområdet är det viktigt att säkerställa att 
ingen planerad verksamhet på vattenverket påverkas negativt av en brand på Lantmännen 
Aspen. Vid ett genomförande av planerna för vattenverket vill räddningstjänsten att det 
korrekt ska framgå av insatsplanen för Lantmännen Aspen att vattenverket har ett er-
forderligt skydd. Förutsatt att vattenverket skyddas från extern brand så anser räddnings-
tjänsten inte att den västliga insatsvägen behöver lösas inom planarbetet. Det primära 
behovet av en insatsväg har Lantmännen Aspens anläggning och området i stort det 
sekundära behovet. 
 
Inom den östra oprickade delen av användningsområde E1 tillåts både dagvatten-/släck-
vattendamm och vattenverk. Räddningstjänsten önskar att en uppdelning av området sker 
så att vattenverket hamnar väster om dammen. Planbestämmelse b1 omfattar nordöstra 
delen av användningsområde E1 men borde kunna möjliggöra anläggande av en damm 
inom delar av det område utmed Iberovägen som är prickmarkerat. Möjligheterna att lösa 
släckvattenfrågan ökar med ett större område för placering av en damm. 
 
Insatsförutsättningarna i området kommer att förbättras om brandvattenförsörjningen 
dimensioneras i samråd med räddningstjänsten likt vad som anges i planbeskrivningen. 
 
Planbestämmelse m2 behöver kompletteras med en lägsta höjd på vallen för att planbe-
stämmelsen ska bli meningsfull. 
 
Räddningstjänsten anser att regleringen i plankartan är inkonsekvent, då planbestämmelse 
f1 endast säkerställer att skyddsavstånd på 50 m kommer till stånd inom del av använd-
ningsområde E1, västra delen. Inom den östra delen understiger skyddsavståndet 50 m. 
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Syftet måste vara att hålla 50 m och understigs det avståndet så ska byggnaden skyddas 
genom obrännbar konstruktion av betong.  
 
Planbestämmelse f1 kan eventuellt vara för allmänt formulerad beroende på syftet med be-
stämmelsen med hänsyn till att en obrännbar konstruktion kan vara av betong och tegel men 
också av t ex glas och plåt. Planbestämmelsen f1 måste preciseras liksom reglering om 
erforderlig konstruktion i skyddsområde 25 – 50 meter. 
 
Kommentar: Plankartan justeras inför antagande avseende skyddsavstånd i nordöstra 
delen av plankartan så att 50 m skyddsavstånd mot Aspen säkerställs. Plankartan just-
eras även så att anläggande av damm möjliggörs inom prickmarkerad mark för att möj-
liggöra anläggande av en större damm. Med denna möjlighet begränsas möjligheten att 
placera vattenverket öster om damm kraftigt varför ingen särskild reglering som för-
hindrar detta införs. 
 
Upplysningarna kring insatsvägen noteras. Innehållet i insatsplanen för Lantmännen 
Aspen AB kan inte säkerställas inom ramen för planarbetet. Planbestämmelser av-
seende riskreducering ses över enligt räddningstjänstens synpunkter varvid erforderligt 
skydd bedöms vara säkerställt. 
 
För synpunkter rörande reglering av fasadmaterial och lägsta krönhöjd på vall se 
kommentar till Länsstyrelsen ovan.  
 
Naturskyddsföreningen, yttrande daterat 2019-01-21 
(Naturskyddsföreningen har beviljats förlängd svarstid t o m 21 januari 2019.) 
 
I planbeskrivning anges att det att det inte förekommer några höga naturvärden inom 
planområdet. Naturskyddsföreningen finner detta märkligt, då Mölndalsån bedöms ut-
göra ett område med ”Mycket höga naturvärden” enligt kommunens egen sammanställ-
ning ”Värdefull natur i Härryda kommun” (Miljö- och hälsa 1992:2). I denna hänvisas 
bl a till förekomster av skyddsvärda arter som flodpärlmussla, öring, strömstare, fors-
ärla, mindre hackspett och en riklig förekomst av bottenlevande djur.  
 
Det finns kända förekomster av öring, strömstare och forsärla förekommer strax ned-
ströms Västra Nedsjön där vattenverket föreslås byggas. Kommunen har även låtit ut-
föra inventering av strömstare i Mölndalsån (Kåre Ström 2008) vid vilken man vid  
platsen för vattenverket noterade en misstänkt häckning av strömstare. Strömstare före-
kommer regelbundet i området vintertid. Det är oklart om den starkt hotade arten flod-
pärlmussla, som är känd längre nedströms i Mölndalsån, förekommer i denna del av ån. 
Flodpärlmussla skulle dock kunna förekomma eftersom det förekommer både lämpliga 
miljöer och öring i området som är dess värdfisk.  
 
Planbeskrivningen måste kompletteras med uppgifterna i ”Värdefull natur i Härryda 
kommun” angående naturvärdesbedömningen och de skyddsvärda arterna. Vidare anser 
naturskyddsföreningen att flodpärlmussla bör inventeras utmed sträckan Västra Nedsjön 
till Kvarnfallet. Om det inte förekommer några musslor bör musslor kunna flyttas från 
den kända populationen vid Kvarnfallet till området ovan Kvarnfallet. 
 
Vid Kvarnfallet nedströms området förekommer ett naturreservat och ett Natura 2000-
område. Natura 2000-området påverkas av alla åtgärder uppströms Kvarnfallet som på-
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verkar vattnet i ån såsom exempelvis negativ påverkan från exempelvis dagvatten, 
grumling vid åtgärder nära eller intill ån. Enligt Natura 2000-lagstiftningen krävs    
normalt tillstånd för sådana åtgärder. 
 
Av planhandlingarna finns inga uppgifter om vare sig Natura 2000-området eller event-
uell påverkan, vilket är en allvarlig brist. Eventuell påverkan på ån och Natura 2000-
områdets värden måste utredas. 
 
Naturskyddsföreningen har inget att erinra emot att ett vattenverk byggs i Hindås, däremot 
anser föreningen att föreslagen placeringen inte är den bästa eftersom den ligger inom 
Mölndalsåns närområde. Såvida inte en utökning av skyddszonen mot ån kan tillskapas 
förespråkar föreningen att ett alternativt läge väljs som inte ligger inom Mölndalsåns när-
område. 
 
Enligt planhandlingarna föreslås en oexploaterad skyddszon som varierar mellan        
10-20 m lämnas mot Mölndalsån. Det är en alltför smal zon mot en så värdefull och 
viktig vattenförekomst som Mölndalsån. Nedströms Västra Nedsjön har Mölndalsån            
betydande och mycket höga naturvärden. Den bebyggelsefria zonen bör vara minst 40 
m på båda sidor om ån. Inom denna zon ska ingen exploatering eller dagvattenanlägg-
ningar tillåtas. Förutom att zonen skulle gynna och skydda åns natur- och miljövärden 
skulle den även utgöra ett viktigt inslaget i bevarandet och stärkandet av den gröna in-
frastrukturen. 
 
Vattenförekomsterna Mölndalsån - Rya/Dala ås tillflöde till Västra Nedsjöns utlopp 
(SE640218-129750) samt grundvattenförekomsten SE640258-129871 berörs av detalj-
planen.  
 
Naturskyddsföreningen anser inte att det är klarlagt huruvida miljökvalitetsnormerna 
och vattenförekomsternas status kommer att påverkas negativt av föreslagen detaljplan. 
Försiktighetsprincipen bör beaktas vid en bedömning. Tillförsel av förorenat dagvatten 
eller andra orenade utsläpp bör inte tillåtas till ån. En skyddszon på 40 m längs hela 
Mölndalsån är ett exempel på skydd för vattenmiljön. För att motverka påverkan på ån 
krävs bl a att skyddszoner mot ån görs tillräckligt breda och att mark utanför skyddszo-
nerna planeras och upplåts för att rena dagvatten. 
 
Naturskyddsföreningen anser att detaljplanen medför betydande miljöpåverkan med 
nuvarande utformning av detaljplanen. En miljökonsekvensbedömning (MKB) bör upp-
rättas mot bakgrund av att en vattenförekomst med mycket höga naturvärden berörs och 
att ett flertal skyddsvärda och även hotade arter som flodpärlmussla berörs. 
 
Kommentar: Kommunens naturvårdsplan ersatte sammanställningen ”Värdefull natur i 
Härryda kommun” (Miljö- och hälsa 1992:2) när denna antogs 2012. I naturvårds-
planen redovisas planområdet som ett område med hänsynsnivå 3 och naturvårdsklass 
3. Planbeskrivningen kompletteras med utförligare information om redovisningen. 
Stora delar av fastigheten inom vilken vattenverket ska lokaliseras är avverkade idag.   
 
Av inventeringen av skyddsvärda fågellokaler framgår inte att strömstare påträffats 
utmed berörd sträcka av Mölndalsån. Eventuell förekomst av strömstare gynnas dock 
av att ett naturområde bevaras mot ån. Planbeskrivningen kompletteras dock med in-
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formation om häckande fåglar utmed ån från denna inventering inför antagande av 
detaljplanen. 
 
Överföringsledningen från Västra Nedsjön kommer att gå på norra sidan om ån fram 
till vattenverket där den korsar ån. Ledningen kommer att läggas ner genom långhåls-
borrning om markförhållandena medger det. Borrning för överföringsledningens pass-
age under ån kommer att utföras på ett sådant sätt att grumling inte uppstår med hän-
syn till eventuell förekomst av flodpärlmussla och öring. Borrning kommer att ske    
någon gång under perioden 1 januari – 31 mars eller perioden 1 juni -15 september för 
att inte störas öringens lek. Planbeskrivningen kompletteras dock med att det ligger ett 
naturreservat och ett Natura 2000-område nedströms planområdet. 
 
Fem alternativa lokaliseringar har studerats inför detaljplaneläggningen. Vid jäm-
förelse av alternativ 3 (aktuell placering) och 5 bedöms alternativ 3 ha mer fördelaktiga 
förutsättningar för kriterier som rör mark, infrastruktur och skyddsvärda områden,  
medan alternativ 5 har bättre förutsättningar relaterat till risker och bebyggelse. Loka-
lisering till del av Hindås 1:456 söder om Iberovägen har inte varit aktuellt med hänsyn 
till risk; närhet till Kust-till-kustbanan med transport av farligt gods samt närhet till 
Aspen. Tillgång till dricksvatten är en samhällsviktig funktion och ett starkt allmänt 
intresse, vilket måste säkerställas. Vattenverk utgör ingen miljöfarlig verksamhet. Det 
finns starka säkerhetsföreskrifter för hantering av kemikalier. Åtgärder kommer att vid-
tas för att inga kemikalier som brukas i processen når Mölndalsån via grund- och/eller 
dagvatten vid ett eventuellt kemikaliespill i samband med transporter till vattenverket 
eller i processerna vid rening av vatten.  
 
Dagvatten ska omhändertas via fördröjning och/eller infiltration inom enskild fastighet 
och ledas i täta ledningar till kommunalt dagvattensystem och damm. Minst 10 % av 
fastighetens markyta bör vara anordnad så att den är tillgänglig för infiltration av dag-
vatten och ledas till föreslagen dagvattendamm i nordöstra delen av planområdet. 
Dammen kommer att utföras för att möjliggöra provtagning utflöde från dagvatten-
damm någon gång per år för att säkerställa att inget förorenat vatten når Mölndalsån 
och i förlängningen naturreservat och natura 2000-område nedströms planområdet. 
Planbeskrivningen kompletteras med motivering till varför ingen påverkan på MKN 
vatten bedöms ske. 
 
I synpunkter framförda under samrådet, daterade 2017-01-25, meddelar Länsstyrelsen 
att de delar kommunens åsikt och bedömning att planförslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön och att ingen miljökonsekvensbeskrivning således behöver tas fram. 
 
Med vidtagna kompenserande åtgärder och skyddsåtgärder; bevarande av natur,       
fladdermusholkar, provtagning vid utflöde från dagvattendamm, omlöp av Mölndals-
ån/ombyggnad av befintlig fisktrappa*, tid för tidsperiod för långhålsborrning, bedöms 
avståndet mellan aktuell fastighet till vilken vattenverket föreslås lokaliseras och Möln-
dalsån vara tillräckligt långt för att ingen betydande påverkan på arter och värden ska 
ske till följd av exploateringen. Ett naturområde bevaras mot ån och avståndet till    
fastigheten inom vilken vattenverket föreslås ligger 15-20 m söder om ån. Avståndet till 
det faktiska vattenverket är större, då det som närmast kan placeras 4,5 m från fastig-
hetsgräns. Kommunens ambition är att begränsa hårdgöringsgraden av fastigheten så 
mycket som möjligt för att minimera omgivningspåverkan och möjliggöra infiltration av 
dagvatten. Inventering av flodpärlmussla kommer inte ske inom ramen för planläggning 
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av denna detaljplan, men kan eventuellt komma att inventeras vid uppdatering av     
naturvårdsplanen.  
* Kommunen håller på att ta fram en ansökan om omlöp av Mölndalsån för vandrande 
fiskar för att avhjälpa vandringshinder. Kommunen beräknar att få besked huruvida 
kommunen erhåller finansieringsstöd eller inte innan sommaren. Mölndalsån med dess 
arter och närområden skulle gynnas om denna åtgärd kommer till stånd. Om inte stöd 
erhålles kommer befintlig fisktrappa byggas i syfte att gynna fler vandrande arter. 
 
Mölndalsåns vattenråd, yttrande inkommit 2019-02-01 
(Mölndalsåns vattenråd har beviljats förlängd svarstid t o m 1 februari 2019.) 
 
Mölndalsåns vattenråd ställer sig positiva till kommunens planer på att bygga ett nytt 
vattenverk vid Västra Nedsjön under förutsättning att vattenkvaliteten, levnadsförhåll-
andena för de arter som lever i vattensystemet och möjligheten att nyttja Rådasjön som 
dricksvattentäkt för Mölndal och Göteborg inte försämras, under såväl anläggningstiden 
som i framtiden.  
 
Det är viktigt att vattendirektivets krav följs och att dessa krav avhandlas i enlighet med 
Länsstyrelsens yttrande (Daterat 2017-01-25). En beskrivning av planförslagets inver-
kan på vattenförekomstens status och miljökvalitetsnormer (MKN) behöver tas fram. 
 
En skyddszon på minst 40 m med bibehållen vegetation inklusive stora träd bör lämnas 
mot Mölndalsån om strandskyddet upphävs inom området för att säkerställa natur-
värden längs ån och säkra vattenkvaliteten i vattendraget.  
 
Lokalisering av vattenverk till fastigheten för det tidigare avloppsreningsverket samt i 
anslutning till Lantmännen Aspen AB som bedriver en verksamhet som består av 
blandning och fyllning av kemiska produkter ställer krav på extra aktsamhet. Mark-
sanering ska ske om marken där vattenverket och tillfartsvägar byggs innehåller förore-
ningar. Föreslagen dagvattendamm bör byggas för att kunna ta hand om allt dagvatten 
och ha en oljeavskiljare för att kunna fånga upp stötvisa föroreningsbelastningar från 
området. Det är viktigt att säkerställa att hela områdets ytavrinning sker mot dagvatten-
dammen.  
 
Kemikalietransporter till vattenverket bör ske så långt ifrån Mölndalsån som möjligt, 
med fördel söder om byggnaden. 
 
Kommentar: Inför granskning av detaljplanen kompletterades planbeskrivningen med 
en kort beskrivning av berörda vattenförekomster. Inför antagande av detaljplanen 
kommer planbeskrivningen kompletteras med en motivering till varför MKN vatten inte 
bedöms påverkas negativt av planförslaget. Se även kommentarer till länsstyrelsen 
ovan.  
 
Inget upphävande av strandskydd kommer att ske inom planen. Område som omfattas 
av strandskydd planläggs som allmän platsmark NATUR. 
 
Dagvattendammen kommer att anläggas med oljeavskiljare om möjliggöra provtagning 
vid utflöde. Områdets dagvatten kommer att ledas till dammen i täta ledningar. 
 
Alla transporter till vattenverket kommer att ske till byggnadens östra sida. 
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REMISSINSTANSER SOM INTE HAR NÅGOT ATT ERINRA 
 
Rådet för funktionshinderfrågor  
 
 
REMISSINSTANSER SOM INTE LÄMNAT NÅGRA YTTRANDEN 
 

 TeliaSonera Skanova Access AB  
 Mölndalsåns fiskevårdsområdesförening 
 Göteborgs ornitologiska förening 
 Posten  
 Renova  
 Hindås kommunalförening 
 Bråttsförebyggande rådet 

 
 
SAMRÅD MED SAKÄGARE 
 
Hindås 1:457, yttrande daterat 2019-01-14 
Aspen bedriver omfattande industriell verksamhet inom Hindås 1:457 sedan många år. 
För närvarande pågår arbete med att förnya och öka verksamhetens miljötillstånd.      
Fastighetsägaren Nedflo har med anledning av utökningen önskemål om att förvärva del 
av fastigheterna Hindås 1:456 och Älmhult 1:43 väster om befintlig fabriksanläggning 
för att möjliggöra expansion av Aspens verksamhet. Det finns således inga planer på att 
begränsa eller avveckla verksamheten. 
 
Placeringen av ett vattenverk intill verksamheten kan ifrågasättas med hänsyn till den 
petrokemiska processindustri som bedrivs inom Hindås 1:457. Förutsatt att nedan juste-
ringar och kompletteringar görs i planförslaget är Lantmännen och Aspen beredda att 
acceptera placeringen av vattenverket: 

 Planbestämmelse b1 anger att dagvattendamm ska anläggas inom planområdet. 
Bestämmelsen bör kompletteras med att dagvattendammen ska ta hand om stötvisa 
föroreningsbelastningar både från detaljplaneområdet och befintligt industriom-
råde söder om Iberovägen, d v s även från Hindås 1:457. Dagvattendammen 
måste dimensioneras och anpassas för detta. 
 

 I plankartan är högsta byggnadshöjd reglerad till 18 m, med undantag för pro-
cessdelar inom begränsad del av byggnaden som får överstiga högsta byggnads-
höjd till maximal höjd 20 m. Byggnadshöjden är begränsad till 6 m inom områ-
det närmast söder om Iberovägen. 

 
För att möjliggöra en eventuell expansion för Aspens verksamhet till detta om-
råde för bl a lagring och förvaring bör byggnadshöjden inom området närmast 
söder om Iberovägen ökas till 12 m, med undantag för processdelar inom be-
gränsad del av byggnaden som bör överstiga högsta byggnadshöjd till maximal 
höjd 24 m. 

 
 Iberovägen förutsätts byggas om och delvis få en ny sträckning för att möjlig-

göra byggnation av vattenverket. Det bör framgå av detaljplanen att byggnation-
en av vägen måste ske innan byggnation av vattenverket startar i enlighet med 4 
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kap. 14§ PBL. Det är viktigt att detta sker dels för att Aspens transporter till och 
från anläggningen inom Hindås 1:457 inte ska försvåras eller förhindras och dels 
för att vägen inte ska förstöras under byggtiden på grund av byggtrafiken.  

 
För att klara den ökade trafikbelastning som etableringen av vattenverket medför 
måste vägen även ges bättre framkomlighet och plats för svängande fordons-
rörelser med tung trafik. Enligt 4 kap. 36 § PBL är kommunen skyldig att ut-
forma detaljplanen med skälig hänsyn till befintliga bebyggelseförhållanden. 
Aspens verksamhet måste kunna bedrivas i oförändrad omfattning och utan  
hinder både under och efter genomförandet av den föreslagna detaljplanen.   
Säkrad framkomlighet för transporter till och från Aspens anläggning måste där-
för prioriteras och regleras tydligt i detaljplanen. 

 
 Fastighetsägaren och verksamhetsutövaren förutsätter att befintliga VA-led-

ningar i området inklusive VA-ledningar kopplade till Hindås 1:457 kopplas in 
på det nya ledningsnätet samt att kommunen utför och bekostar detta i samband 
med Iberovägens ombyggnad. Planhandlingarna bör förtydligas avseende detta.  
 

 Fastighetsägaren och verksamhetsutövaren förutsätter att Härryda kommun och 
andra inblandade aktörer löpande informerar och samråder med dem inför och 
under genomförandet av planen. Det är särskilt viktigt avseende ombyggnation-
en av lberovägen. 

 
 I planbeskrivningen anges att de fastigheter som drar nytta av detaljplanen ägs 

av Härryda kommun. Inga gatukostnader ska därför tas ut av fastighetsägaren, 
Nedflo, till Hindås 1:457. Fastighetsägaren och verksamhetsutövaren ska av 
samma skäl hållas skadeslösa för eventuella skador och kostnader m m som        
genomförandet av detaljplanen i övrigt kan komma att medföra för Ned-
flo/Aspen. 

 
Fastighetsägaren och verksamhetsutövaren bedömer att samexistens med vattenverket 
kommer att vara möjlig. Denna bedömning gäller dock under förutsättning att vatten-
verket inte negativt inverkar på Aspens verksamhet och fastigheten, hindrar eller för-
svårar planerad expansion av Aspens verksamhet och produktionsanläggning, medför 
ökade driftkostnader för anläggningen eller på annat sätt innebär en ekonomisk belast-
ning för fastighetsägaren och verksamhetsutövaren. 
 
Kommentar: I samrådsredogörelsen anges att ett avtal med rätt att vid en extraordinär 
händelse nyttja dagvattensystemet för avledning av släckvatten kan tecknas med Lant-
männen Aspen AB inför antagande av detaljplanen. I ett eventuellt avtal kommer även 
regleras att Lantmännen Aspen AB ska bekosta sanering av systemet. Planbestämmel-
sen kommer inte kompletteras med att dammen även ska ta emot stötvisa föroreningsbe-
lastningar från fastigheter utanför planområdet.   
 
Högsta byggnadshöjd inom del av Hindås 1:456 söder om Iberovägen höjs inte ytter-
ligare då en högre tillåten byggnadshöjd skulle påverka landskapsbilden negativt.  En 
sådan stor och omfattande höjning av byggnadshöjden skulle dessutom kunna innebära 
en för stor förändring mellan granskning och antagande som kan medföra en grund för 
upphävande. Vidare har stor anpassning till verksamhetens tidigare framförda krav 
under samrådet redan skett.  
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Ombyggnad och breddning av väg kommer att utföras innan byggnation av vattenverket 
påbörjas eftersom byggnation av vattenverket är beroende av att befintlig väg flyttas 
och ny tillfart anläggs.  

Kommunen bedömer att föreslagen vägbredd medger god tillgänglighet och framkom-
lighet för tung trafik.  

I planbeskrivningen anges att kommunen är ansvarig för utbyggnad och drift av all-
männa platser inom detaljplanen samt att kommunen även är ansvarig för utbyggnad 
och drift av det kommunala vatten- och avloppsnätet inom detaljplanen. Det innebär att 
kommunen kopplar in befintliga VA-ledningar i området samt ledningar kopplade till 
Hindås 1:457 på det nya ledningsnätet samt bekostar åtgärden.  

Berörda fastighetsägare kommer att informeras under hela byggprocessen.  

Gatukostnad kommer inte att tas ut av fastighetsägaren till Hindås 1:457. 

ÖVRIGA SYNPUNKTER  

Älmhult 1:90, skrivelse inkommen 2018-12-30 
Det är viktigt att strandpromenaden utmed södra stranden av Mölndalsån även 
fortsätt-ningsvis blir tillgänglig för allmänheten och att den närmaste omgivning 
runt Möln-dalsån inte blir förstörd. 

Kommentar: Området närmast Mölndalsån är planlagd som allmän platsmark – 
NATUR i planförslaget. Strandpromenaden kommer att bevaras och fortsatt vara till-
gänglig för allmänheten. 

SAKÄGARE OCH REMISSINSTANSER SOM INTE FÅTT SINA 
SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA 
(Rätt att överklaga) 

Sakägare Datum  

Hindås 1:457 2017-02-06, 2018-10-01 och 2019-01-14 

Naturskyddsföreningen  2019-01-21 

ÖVRIGA SOM INTE FÅTT SINA SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA 
(Ej rätt att överklaga) 

Sakägare Datum  

Boende i Hindås (Hindås 1:170) 2017-01-25 
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Planbeskrivning  
 

 
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 har 
ingen rättsverkan.  
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett nytt vattenverk vilket behövs då 
Västra Nedsjön utgör en vattentäkt som ska komplettera kommunens framtida vatten-
försörjning, som en ny primär ytvattentäkt. Syftet med planen är att reglera byggrätt och 
utbyggnadsmöjligheter för ett nytt vattenverk. Planen syftar även till att justera del av 
Iberovägen och reglera områden med industriverksamhet söder om denna.  

Det nya vattenverket placeras på norra sidan om Iberovägen, i ett område som idag utgörs 
av en skogsdunge. Från Iberovägens nya sträckning skapas in- och utfarter till vatten-
verket och enligt gällande förslag nås dess entré från nordost där det också planeras för 
parkeringsplatser. En separat lastzon för lastbilsburna transporter föreslås i den sydöstra 
delen av byggnaden. Naturområde norr om föreslaget vattenverk och del tas med i planen 
för att säkerställa friluftslivets intressen samt djur- och växters fortlevnads-möjligheter. 
Avstånd regleras mellan järnvägen i söder och framtida industribebyggelse ur vibrations-
synpunkt, dock kan detta komma att revideras utifrån risksynpunkt. 
 
PLANDATA 
 
Läge och avgränsning  
 

 
Kartbild A: orienteringskarta, planområdet ungefärligt markerat med svart streckad linje  
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Planområdet ligger inom befintligt industriområde i Hindås vid Västra Nedsjön, nordväst 
om Aspens industri. Området avgränsas i norr av natur och i söder av Göteborgsvägen 
och Kust-till-kustbanan samt av befintlig industri i öster. Väster om området finns privata 
småhustomter samt naturmark.  
 
Areal 

Planområdet omfattar ca 5 ha mark. 
 
Markägare 

Största del av marken inom planområdet ägs av Härryda kommun, fastigheterna Älmhult 
1:11, Älmhult 1:12 och Limmerhult 1:8 som ägs av en privat  fastighetsägare. Inom 
planområdet finns också en samfällighet, Älmhult S:1 vilken korsas av föreslagen ny 
dragning av Iberovägen. 

Kartan nedan redovisar markägoförhållanden inom planområdet och i dess direkta 
omgivning.  

 
Kartbild B: markägoförhållanden, blå mark ägs av kommunen. Planområdet ungefärligt   
markerat med svart streckad linje  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktsplan  

Kartbild C: utdrag ur markanvändningskarta och teckenförklaring för ÖP2012.  
Planområdet är översiktligt markerat.                                                                            

I gällande översiktsplan för Härryda kommun, ÖP2012 (antagen av 
kommunfullmäktige 2012-06-18) redovisas planområdet som befintliga 
verksamheter och som övrig mark, huvudsakligen skogsbruk.  
 
Gällande detaljplaner 

Inom planområdet finns två gällande planer: ’Förslag till stadsplan för del av Hindås 
omfattande område norr om järnvägen’ (Stadsplan S-80 fastställd 1983) samt 
’Detaljplan för del av Hindås 1:381 m fl - Industriområde Iberovägen’ (Detaljplan 
P-53, laga kraft 2002-05-22).  
 

 
  

    

Stadsplan S-80 (fastställd 1983) 

Planen anger marken inom aktuellt 
planområde som byggnadskvarter för  
allmänt ändamål samt naturmark.  
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Angränsande småhustomter i väst är inte detaljplanelagda. Delar av allmän platsmark 
NATUR i gällande stadsplan planläggs som kvartersmark E1 – teknisk anläggning, 
vattenverk och transformatorstation. Justeringen bedöms dock inte påverka allmänhetens 
eller människors tillgänglighet till vattenrummet i norr eller andra rekreativa värden i 
området. 
 
Bostadsförsörjningsplan  

Detaljplanen omfattar inga bostäder.  
 
Kulturmiljöplan 

Planområdet berör inga områden som ingår i kulturmiljöplan (antagen av kommunfull-
mäktige i juni 2012).  
 
Naturvårdsplan 

I kommunens naturvårdsplan antagen i juni 2012 redovisas hela planområdet med 
undantag för Mölndalsån som ett område med hänsynsnivå 3 och naturvårdsklass 3. 
Mölndalsån i planområdets norra delar redovisas som ett område med hänsnsnivå 4.  

I riktlinjerna för naturvårdsplanen anges att eventuell exploatering inom hänsynsnivå 3 
ska ske med största möjliga hänsyn till utpekade naturvärden och inom hänsynsnivå 4 
med stor försiktighet med hänsyn till de speciella värden som pekats ut för de olika 
områdena. 

Hänsynsnivå 3 innefattar bl a områden klassade som klass 3 – högt naturvärde i natur-
databasen och hänsynsnivå 4 områden klassade som värdefullt landskap. I aktuellt fall 
utgörs klass 3 området av Hindås isälvsavlagring och det värdefulla landskapet av 
Mölndalsån med dess sjöar och tillflöden. 
 
Strandskydd  

Strandskydd syftar till att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Skyddet gäller generellt 100 m 
från strandlinjen oavsett vattendragets storlek eller befintliga art- och naturtyper. Enligt 
miljöbalken (kap 7 § 18 c, p 1 – 6) får som särskilda skäl vid upphävande av eller dispens 
från strandskyddet beaktas endast om det aktuella området: 

 
Detaljplan P-53, (laga kraft 2002-05-
22)  
 
Planen syftar till att möjliggöra ändringar 
i markanvändning i gällande stadsplan 
för att kunna uppföra industri i området. 
Aktuellt planområde är idag planlagt för 
allmän platsmark (gata och natur) samt 
kvartersmark (småindustri och industri).  
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1. redan används på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Detaljplanen reglerar en del av Mölndalsån. Enligt beslut om strandskydd 2017-01-12, 
omfattas inte del av Mölndalsån inom planområdet av strandskyddsbestämmelserna med 
undantag för ett begränsat område av Älmhult 1:11 i planområdets nordvästra del då detta 
område är planlagt. Efter samråd med Länsstyrelsen efter det formella samrådet görs 
bedömningen att strandskydd inte kommer att återinträda inom planområdet med 
anledning av att det inte fanns någon plan i området då det generella strandskyddet 
infördes 1 juli 1975. Del av Älmhult 1:44 som omfattas av strandskydd idag planläggs 
för allmän platsmark - NATUR likt gällande detaljplan varför upphävande av strandskydd 
inte längre blir aktuellt. Inte heller berörd del av Älmhult 1:11 behöver upphävas med 
anledning av att fastigheten planläggs för allmän platsmark – NATUR samt vattenområde 
– Öppet vatten, överföringsledning för vatten får anläggas . 

Utbyggnaden av vattenverket bedöms även vara ett angeläget intresse. Planförslaget ger 
allmänheten fortsatt tillträde till området närmast Mölndalsån där befintlig stig går då 
detta område är planlagt för allmän platsmark – NATUR. Dessutom skapas en s.k. fri 
passage (MB kap 7 § 18 c) genom det område med allmän platsmark (bestämmelsen 
NATUR) som skapas mellan ån och kvartersmark för vattenverken, ca 10-20 m brett 
genom planområdet. Passagen utgörs av tätare blandskog och varierad natur samt en stig 
längs vattnet som ansluter till befintligt gatunät nordost samt väster om planområdet. 
Skuggande träd utmed Mölndalsån kommer att finnas kvar även efter exploateringen med 
hänsyn till att området närmast ån är planlagt som NATUR. Området bedöms därför 
lämpligt både för friluftslivets tillgänglighet och uppväxtvillkor för djur och växter.  
 
Naturreservat 

Vid Risbohult ligger även ett naturreservat med samma utbredning som Natura 2000-
området, se nedan.  
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Riksintressen 

 
Kartbild D: riksintresse naturvård respektive riksintresse för järnväg (Länsstyrelsen 2016), planområdet 
ungefärligt markerat 

Område väster om planområdet omfattas av riksintresse för naturvård. Järnvägen söder 
om planområdet omfattas av riksintresse för befintlig kommunikation. 

Bedömningen är att planförslaget inte har någon påverkan på riksintressena. 

Natura 2000-området Risbohult ligger ca 2 km väster om planområdet nedströms Möln-
dalsån.  
 
Dagvattenpolicy och dagvattenstrategi 

Efter samråd av detaljplan har kommunen kommit fram till att det inte är lämpligt att 
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) tillämpas i planområdet. Anledning till detta 
är befintliga och framtida transporter av petroleum och pågående verksamheter på 
platsen. Dessa aktiviteter kan leda till oljespill som kan nå yt- och grundvatten som 
eventuellt kan nå Mölndalsån. Dagvatten ska därför omhänertas i täta ledningar. 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
Lokaliseringsutredning 

En lokaliseringsutredning har genomförts i syfte att hitta en lämplig plats för Hindås nya 
vattenverk. Syftet med utredningen är att redovisa och bedöma alternativa lokaliseringar 
av ett vattenverk i Hindås och rekommendera vilket eller vilka alternativ som bedöms ha 
mest fördelaktiga förutsättningar för lokalisering av vattenverket.  
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Kartbild E: Översiktlig flygbild med de fem studerade lokaliseringsalternativen för Hindås vattenverk.  
Kartan är hämtad från Open Street Map. © 2017 GeoEye, © 2017 Blom, Earthstar Geographics SIO, 
© 2017 Microsoft Corporation 
 
Bedömning av lokaliseringsalternativ 

Lokaliseringsutredningen beskriver fem alternativa platser för lokalisering av Hindås 
vattenverk, se Kartbild E ovan. Bedömning av alternativens förutsättningar för 
lokaliseringen görs utifrån ett antal kriterier inom mark, infrastruktur, risker, skyddsvärda 
områden och bebyggelse. Bedömningen sker i en bedömningsmatris. Då alternativ 1 och 
2 inte har tillräckligt stor yta utförs bedömningen i matrisen endast för alternativ 3, 4 och 
5. I bedömningen av lokaliseringsalternativ framträder alternativ 3 och 5 ha mest 
fördelaktiga förutsättningar. 
 
Jämförelse av alternativ 3 och 5 

Alternativ 3 ligger i ett skogsparti strax söder om Mölndalsån ungefär 200 meter från 
Västra Nedsjöns utlopp i Mölndalsån. Sydost om alternativ 3 finns verksamheten 
Lantmännen Aspen AB (i fortsättningen kallad Aspen) som hanterar petroleumprodukter. 
Österut finns ett mindre byggföretag. Sydväst om alternativ 3 finns tre bostadshus. 
Marken ägs av kommunen. Alternativ 5 ligger i jungfrulig mark i skogen strax söder om 
väg och järnväg och ungefär 1 500 meter från Västra Nedsjöns utlopp i Mölndalsån. Två 
bostadshus finns nord/nordost om alternativ 5 intill Göteborgsvägen. Marken är 
privatägd. 

Vid jämförelse av alternativ 3 och 5 bedöms alternativ 3 ha mer fördelaktiga 
förutsättningar för kriterier som rör mark, infrastruktur och skyddsvärda områden, medan 
alternativ 5 har bättre förutsättningar relaterat till risker och bebyggelse. Jämförelsen 
sammanfattas nedan.  
 
Mark 

Tillgång till mark bedöms mest fördelaktig för alternativ 3 eftersom Härryda kommun 
äger marken, medan marken vid alternativ 5 ägs av privata fastighetsägare. Diskussioner 

2  1 

3 

4 

5 

Västra Nedsjön 
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om en eventuell försäljning har förts mellan Härryda kommun och fastighetsägarna. Det 
finns en detaljplan i området där alternativ 3 är föreslaget, men för att möjliggöra 
byggnation av vattenverket på aktuell plats behövs en ny detaljplan, vilken har påbörjats 
och varit på samråd. Området där alternativ 5 föreslås saknar detaljplan. 
 
Infrastruktur 

För alternativ 3 är infrastrukturen välutbyggd. Infrastruktur i anslutning till alternativ 5 
har inte tillräcklig kapacitet för att möjliggöra byggnation av ett vattenverk på platsen 
utan kompletterande åtgärder behövs för VA-ledningar, elledningar och väg. Byggnation 
av VA-ledningar till och från vattenverket samt ledningar för att möjliggöra 
VA-försörjning både till de västra och östra delarna av kommunen behövs för både 
alternativ 3 och alternativ 5. Råvattenledningen, som transporterar vatten från vatten-
täkten till vattenverket, blir ca 1 300 meter längre för alternativ 5. En kort råvattenledning 
är att föredra för att reducera vattenförsörjningens sårbarhet. Vid jämförelse av 
ledningssträckor för alternativ 3 och 5 finns behov av knappt 800 meter längre total 
ledningsträcka för alternativ 5. 
 
Risker 

I anslutning till alternativ 3 finns miljöfarlig verksamhet och förorenad mark. Genom-
förda utredningar visar att riskerna är hanterbara och att det vid den föreslagna platsen för 
vattenverksbyggnaden inte förekommer några föroreningar i grundvattnet. Projektrisker 
finns för alternativ 3, då detaljplanen riskerar att överklagas i en fortsatt process. Vid 
alternativ 5 relateras riskerna till de projektrisker som följer av att påbörja planer för en 
plats som kommunen idag inte råder över. Vid en ny detaljplaneprocess finns osäkerheter 
kring tidsåtgång, kostnader och nya (okända) eventuella överklaganden. Tidsåtgång och 
kostnad för bland annat markinköp, avstyckning, tillstånd och lantmäteriförrättningar är 
osäker.   
 
Skyddsvärda områden 

Området där alternativ 5 föreslås har en högre hänsynsnivå och bedöms mer skyddsvärd 
än föreslaget område för alternativ 3 enligt kommunens Naturvårdsplan. Vid alternativ 5 
finns Risbohult som utgör riksintresse för naturvård. I Naturvårdsplanen finns riktlinjer 
för olika hänsynsnivåer, vilket påverkar möjligheten till exploatering. 
 
Bebyggelse 

I närheten av de båda alternativen finns ett fåtal bostäder. Tre bostäder finns inom ca 
130-200 meter från alternativ 3. Aspens lokaler och ett byggföretag ligger omkring 
150 respektive 200 meter från alternativ 3. Två bostäder finns inom ett avstånd på 
ca 100-150 från alternativ 5.  
 
Rekommendation 

Både alternativ 3 och 5 bedöms utgöra bra alternativ för lokalisering av Hindås vatten-
verk. Vid en ekonomisk jämförelse av infrastruktur och tillgång till mark bedöms 
alternativ 3 som det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. De ekonomiska skillnader 
som uppskattas grovt i lokaliseringsutredningen avseende infrastruktur och tillgång till 
mark innebär en ökad kostnad på ca 20 miljoner kronor för alternativ 5 jämfört med 
alternativ 3. 
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Natur 
 
Topografi, landskapsbild och vegetation 

Planområdet utgörs av relativt flack mark som sluttar från Göteborgsvägen i söder ner 
mot Mölndalsån i norr, med avbrott för två mindre kullar inom den västra delen av 
området. Marken har tidigare varit bevuxen med skog men stora delar har avverkats. 
Längs med Mölndalsån har dock en trädridå sparats. Området närmast Göteborgsvägen 
har använts för upplag av rena jordmassor och saknar nämnvärd vegetation.  

Ett genomförande av detaljplanen innebär att mer skog kan komma att avverkas inom 
kvartersmark samt i begränsad omfattning inom allmän platsmark – NATUR för att 
möjliggöra nedläggning av överföringsledning till vattenverket samt att marken planas ut 
och att en stor andel hårdgörs. 
 
Vattenmiljöer och grundvatten 

Mölndalsån är ett långt vattendrag och det avsnitt av ån som berörs av planförslaget rinner 
västerut, mellan Västra Nedsjön i öster och Landvettersjön i väster. De närmast berörda 
vattenförekomsterna är Mölndalsån - Rya/Dala ås tillflöde till Västra Nedsjöns utlopp 
(SE640218-129750) och grundvattenförekomsten SE640258-129871 (Hindås). Ån hade 
2009 en måttlig ekologisk status och en god kemisk ytvattenstatus. Vissa utmaningar 
finns med försurning och s k konnektivitetsförändringar (ändringar av spridnings- och 
vandringsmöjligheten i ett vattensystem). I Mölndalsån finns kända flodpärlmussel-
förekomster enligt Länsstyrelsens inventeringsunderlag (rapport 2005:85). Inga andra 
vattenområden finns i planområdet.  

Planområdet är beläget inom ett område i Hindås vars sand- och grusförekomst utgör 
goda förutsättningar som grundvattenmagasin. Statusen på grundvattenförekomsten 
bedöms vara god, både kemiskt och kvantitativt. Vissa utmaningar finns med miljögifter 
från transport och infrastruktur. 

Bedömningen är att vattenmiljöerna och grundvattnet inte förändras på ett negativt sätt 
av planförslaget. Se vidare rubriken Avvägningar enligt miljöbalken nedan.  
 
Dagvatten 

Planområdet ingår i huvudavrinningsområdet ”Göta älv” (object-id 214) samt delav-
rinningsområdet ”Ovan Dala å” (object-id 3320) enligt VISS. Recipient för dagvatten är 
havet (Askims fjord, object-id 1274), enligt senaste klassningen av detta kust-
vattenområde är den ekologiska statusen måttlig och den kemiska statusen uppnås inte 
(problem med övergödning och vissa miljögifter). Mot bakgrund av detta är det extra 
viktigt att vattenkvaliteten i kustvattenområdet inte försämras som konsekvens av 
planförslaget. 

Justeringar av Iberovägen utgör störst förändring av allmän plats, dock bedöms 
förändringarna små och dagvatten kan hanteras i täta ledningar.  

Gällande kvartersmark innebär arbetet att vissa ytor (som idag är obebyggda och 
genomsläppliga) kan exploateras och bli hårdgjorda. Ambitionen kring vattenverket som 
ska byggas är att det ur gestaltningssynpunkt ska utföras med tak belagt med vegetativt 
material (ex sedum) vilket ytterligare förbättrar hanteringen av dagvatten. Det är av 
största vikt att vegetativt material är av brandklassningstyp BROOF (t2) för att säkerställa 
brandskyddet i området. Genom dessa åtgärder på kvartersmark motverkas eventuell 
negativ effekt på recipienten.  
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Det finns flera sätt att arbeta med dagvattenåtgärder på kvartersmark, exempelvis 
infiltration på vegetativa ytor, gröna tak, genomsläppliga beläggningar, växtbäddar, 
svackdiken ody. Plankartan reglerar att en dagvattendamm med oljeavskiljare ska 
anläggas i fastighetens östra del. Dammen ska möjliggöra infiltration, fördröjning och 
insamling av stötvisa föroreningsbelastningar i området. Dagvatten ska ledas till täta 
ledningar. 

Till detaljplanen medföljande illustrationskarta som redovisar möjlig placering av ny 
dagvattendamm. Utformning av bebyggelse på kvartersmark hanteras i bygglovskedet 
där dagvattenfrågan främst bedöms kunna hanteras på ett bra sätt. 

Den samlade bedömningen är att planförslaget innebär en dagvattenhantering som inte 
påverkar recipienten negativt. 
 
Mark 
 
Geoteknik och radon 

Enligt jordartskartan består marken i planområdet till största del av isälvssediment. 
Angränsande områden består till stor del av morän med spår av kärrtorv och ytligt berg 
eller berg i dagen. Detta bedöms utgöra goda förhållanden för byggnation i området. 

 
 
Kartbild F: jordartskarta (SGU 2016), planområdet ungefärligt markerat 
 
Gällande radon är marken i planområdet karakteriserad som ”normalriskområde”. I 
kommunen finns inget område som bedöms som högriskområde. Byggnader rekommen-
deras dock utföras radonskyddande vilket hanteras i bygglovskedet. 
Geotekniska förhållanden 
Enligt SGUs jordartskarta utgörs marken inom planområdet av isälvssediment. Inom 
planområdet har en geoteknisk undersökning utförts vilken visar att huvuddelen av 
planområdet utgörs av naturliga jordlager. De naturliga jordlagren består av grusig sand. 
I mitten av planområdet på norra sidan av Iberovägen överlagras den grusiga sanden av 
2-3 m fyllnadsmaterial. Ett tunnare torvlager har påträffats mellan fyllnadsmaterialet och 
den grusiga sanden i en av borrpunkterna. Jorddjupet varierar från ca 2-3 m i västra delen 
till minst 10 m inom den östra delen. På södra sidan av Iberovägen visar utförda 
undersökningar att den grusiga sanden även innehåller sten och jorddjupet varierar från 
ca 8 m inom den plana ytans centrala delar till ca 1 m närmast slänten i söder.  
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En översiktlig kartering av erosionsförhållandet inom vattendraget (Mölndalsån) visar att 
det inte pågår någon omfattande erosion. Åbotten består i huvudsak av sten och 
strandkanterna av sten och rötter. Lokalt förekommer kortare partier där jordmaterial med 
mindre kornstorlek. Viss erosion kan inom dessa partier förekomma vid högre vatten-
flöden. 
 
Stabilitetsförhållandet inom området är generellt tillfredställande för såväl befintliga som 
för planerade förhållanden. För slänten längs den befintliga utfyllnaden inom områdets 
nordöstra del uppfylls dock inte rådande stabilitetskrav. För att erhålla erforderlig säker-
het ska därför släntlutningen på denna slänt minskas från dagens 1:2 till 1:3 i enlighet 
med vad som beskrivs i PM-Geoteknik, Hindås vattenverk DP, Sweco, 2019-02-20 Rev A 
2019-04-09. Dessutom uppfylls inte rådande stabilitetskrav för slänten mot Mölndalsån. 
Det naturliga erosionsskyddet i form av sten och vegetation är avgörande för stabilitets-
förhållandet för denna slänt men kan inte tillgodoräknas i utförda stabilitetsanalyser. Det 
är därför viktigt att ingen förändring sker längs denna slänt så som borttagning av 
vegetation. För planerad intagsledning där schakt genom åslänten erfordras ska slänt-
lutningen reduceras till 1:2 på en sträcka om minst 5 m på ömse sidor ledningsschakten. 
Slänten ska erosionsskyddas på hela den sträcka där förändringar av släntlutningen sker. 
 
Nivåskillnaden mellan släntkrön och släntfot på slänten som återfinns längs södra res-
pektive västra sidan av den plana ytan söder om Iberovägen får förändras. Förändringen 
kan göras såväl genom att höja nivån ovan släntkrön som att sänka nivån vid släntfot. 
Förändringarna får dock inte medföra att släntlutningen blir brantare än rådande 
släntlutning 1:2. 
 
Grundläggning av planerade byggnader bör kunna ske med platta på mark. Det varierande 
jorddjupet ska dock beaktas eftersom detta kan föranleda viss differentialsättning. Före-
komsten och utbredning av tidigare nämnt torvskikt bör undersökas närmare. Om 
torvskiktet förekommer inom de ytor där nya byggnader planeras bör detsamma utskiftas 
och ersättas med bättre material. 
 
Förorenad mark 

En föroreningsutredning har genomförts inom planerat område för vattenverket. Syftet 
har varit att undersöka eventuell förekomst av föroreningar i jord och grundvatten. 
Underlaget skall vara stöd för bedömning om åtgärder behöver genomföras inom 
området. Särskilt förekomst av föroreningar i grundvattnet kan påverka en anläggning av 
vattenverket negativt men även recipienten Mölndalsån.  

Utredningen innefattar en inventering av historisk verksamhet inom närområdet samt 
provtagning och analys av ett fåtal jordprover samt ett asfaltprov. Utredningen omfattas 
även av installation av grundvattenrör samt provtagning, laboratorieanalyser och 
utvärdering av resultat.  
 
Jordprovtagning 

Provtagningen genomfördes i september 2016. Två jordprover inom den stora öppna ytan 
öster om planerat läge för vattenverket, mellan Iberovägen och Mölndalsån togs ut. 
Proverna uttogs med spade som samlingsprover på den ytligaste jorden (0-0,05 m), 
bestående av ca 10-15 delprover fördelat inom ytan. Ett samlingsprov på ytliga asfaltbitar 
och asfaltkross togs även ut. 
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Ytjorden bestod huvudsakligen av sten (rund natursten) och grus (hårt och svårgrävt), 
ställvis med mindre inslag av mulljord. 

De två samlingsproverna slogs ihop till ett prov. Detta prov (samlingsprov 1+2) samt 
ytterligare fyra jordprover, uttagna i samband med en geoteknisk undersökning, skickades 
för analys på laboratorium. Ett asfaltprov skickades även för analys på innehåll av PAH.  
 
Resultat  

I samlingsprovet från ytjorden är uppmätta föroreningshalter i nivå med naturliga bak-
grundshalter. I jordprover från fyllnadsmassor (området mellan Iberovägen och Möln-
dalsån) har låga halter av PAH uppmätts i tre av fyra jordprover. I ett av dessa prover är 
uppmätt halt av PAH H i nivå med det lägsta jämförbara riktvärdet, men i övriga prover 
är halterna under aktuellt riktvärde. Samtliga uppmätta halter är i nivå med bakgrunds-
halter i jord i urban miljö.  

Halten av PAH i asfaltprovet var lägre än de aktuella jämförvärdena och indikerar att 
asfalten inte utgörs av så kallad tjärasfalt. 
 
Provtagning av grundvatten 

Installation av totalt sex grundvattenrör utfördes i maj respektive september 2017. Syftet 
med undersökningen av grundvattnet har förutom att kartlägga eventuella förekomster av 
föroreningar, även varit att få en tydligare bild av flödesriktning samt spridningsrisk vid 
det preliminära planområdet för Hindås vattenverk.  

Vattenvolymerna i grundvattenrören omsattes och provtagning av grundvattnet genom-
fördes då förhållanden hunnit stabilisera sig. Grundvattennivån mättes in med ljuslod och 
provtagningskärl erhållna från laboratoriet fylldes. 
 
Resultat 

Grundvattennivån ligger på ca 4 - 5 meter under markytan för grundvattenrören inom den 
östra delen och mellan 2,4 och 3,4 meter under markytan för de tre grundvattenrören i 
västra delen, baserat på de mätningar som genomförts. 

Metallhalterna för grundvattenproverna är jämförelsevis låga och uppvisar ett metall-
innehåll som ligger under de jämförbara rikt-och gränsvärdena. Analyser av organiska 
ämnen (alifatiska och aromatiska petroleumkolväten, BTEX och PAH) visar halter under 
rapporteringsgränsen i de västra provpunkterna, men påvisbara halter inom den östra 
delen.  

Analyser av brandbekämpningsmedel (PFAS) visar på en mer generell förekomst men 
under aktuell åtgärdsgräns 

Flödesriktningen bedöms från grundvattennivåerna vara riktad rakt mot norr mot Möln-
dalsån. 
 
Slutsatser och rekommenderade åtgärder 

Utförd provtagning och analys av jord indikerar ingen tydlig föroreningspåverkan inom 
undersökt område. Inga av de observerade föroreningshalterna inom det undersökta 
området kan betraktas som alarmerande.  

Halterna av PAH i grundvattenrören inom den östra delen överskrider dock gränsen för 
”tjänligt dricksvatten”. Det är låg sannolikhet för att de påvisade halterna skulle kunna 
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påverka smak eller lukt på råvatten eller dricksvatten i de ledningar som går in till och ut 
från det planerade vattenverket (kräver skadad tömd ledning eller diffusion enligt nedan). 

Det kan dock inte uteslutas att massor och vatten av annan karaktär kan påträffas inom 
området. 

Det är möjligt att reducera risken för att förorenat grundvatten tränger in i ledningarna 
eller når vattenverket genom någon av följande förebyggande åtgärder:  

 Att så långt som möjligt lokalisera ledningarna till och från vattenverket norr om 
Mölndalsån (ån är en hydraulisk barriär) och väster om vattenverket (för största 
avstånd från Aspen och transporter till och från Aspen på Iberovägen). 

 Om möjligt projektera och anlägga inkommande och utgående ledningsrör på en 
nivå över grundvattenytan. 

 Undvika att förlägga ledningar öster om vattenverksbyggnaden om dessa inte kan 
läggas på djup mindre än 2 meter under marknivån. 

Om ledningar måste läggas på större djup öster om vattenverket rekommenderas åtgärder 
i följande prioriteringsordning;               

a) Se över materialval på ledningar som kan gå i förorenad mark eller omges av 
förorenat grundvatten. Stålledningar kan anläggas istället för exempelvis PE 
för att reducera risken för föroreningspåverkan. 

b) Tätning av ledningssträckor (med bentonit).  

c) Anläggning av uttagsbrunnar för att kunna pumpa bort förorenat grundvatten 
vid behov, dvs om inte ledningarna kan ligga ovanför grundvattenytan. 

 
Kartbild G: misstänkta föroreningar (Länsstyrelsen 2016), planområdet ungefärligt markerat 
 
Inom planområdets nordöstra del finns det en misstänkt förorening enligt Länsstyrelsens 
digitala planeringsunderlag. Vid avloppsreningsverket på fastigheten Hindås 1:533, finns 
misstanke om förorening beroende på markanvändningen som avloppsreningsverk. Vid 
befintlig verksamhet på fastigheten Hindås 1:457, öster om planområdet, finns misstanke 
om förorening beskriven som ”övrig organisk kemisk industri”. Öster om planområdet 
finns ytterligare tre misstänkta föroreningar vid industriområdena. Initiala provtagningar 
indikerar på en låg föroreningshalt. Relevant information från undersökningar komplett-
erar planförslaget i det fortsatta planarbetet. 

Bedömningen är att inga av dessa föroreningar påverkar eller påverkas av planförslaget 
då de inte är riskklassade av Länsstyrelsen.  
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Risk för skred/ höga vattenstånd 

Ingen risk för höga vattenstånd bedöms föreligga med hänsyn till områdets topografi samt 
att planområdet ligger nedströms Västra Nedsjöns dämme. Det gynnsamma stabilitets-
förhållandet i kombination med den ringa pågående erosionen i Mölndalsån medför en 
mycket låg skredrisk inom planområdet. Ingen översvämningsrisk bedöms föreligga vid 
50-, 100- och 200-årsflöde anpassat till förväntat flöde år 2098 enligt översvämnings-
kartering gjord av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2013-11-25). 
 
Skyfall  

Detaljplaneområdet har avrinning mot Mölndalsån och har inga instängda områden som 
kan förorsaka en översvämning. Mölndalsån bedöms inte svämma över vid ett skyfall 
med 100 års återkomst tid längst upp i systemet. Nedsjöarna har en mycket stor magasins-
volym där ett skyfall inte kommer att innebära översvämningar.  

Inte ens vid den stora översvämningen i december 2006, med vattenflöden som beräk-
nades ligga på mellan 50 och 100 års återkomst tid, var det några problem för verksam-
hetsområdet som ligger nerströms dämmet vid Västra Nedsjön. Inte heller några erosions-
problem kunde konstateras efter de höga flöden på upp mot 7 m3/s som släpptes från 
Nedsjöarna i Mölndalsån i området för detaljplanen.1  
 
Fornlämningar 
Enligt riksantikvarieämbetets fornminneskarta finns inga fornlämningar inom plan-
området. Vid upptäckt av troligt bevarandevärda objekt ska kontakt tas med Länsstyrelsen 
i enlighet med kulturmiljölagen (1988:950). 

Nordost om planområdet finns fornlämningen Björketorp 19:1, ett gränsmärke mellan en 
äldre (idag förändrad) länsgräns. Söder om planområdet finns fornlämningen Björketorp 
18:1, en liknande gränssten. Bedömningen är att dessa inte påverkas av planförslaget. 
 
Service  

Inget utbud av service finns inom planområdet, övrigt utbud av service består av pizzeria, 
en bensinstation samt en bilvårdsfirma längs Boråsvägen i öster. 
 
Friytor  
 
Lek och rekreation 

Bedöms inte relevant för detaljplanen. En stig finns längs Mölndalsån och regleras med 
markanvändningen natur. 
 
Naturmiljö 

Vattenverket med angöringsvägar och angöringsytor föreslås huvudsakligen lokaliseras 
till område planlagt för allmän platsmark – NATUR. Stora delar av berört naturområde 
är dock avverkat sedan tidigare varför inga naturvärden berörs. Denna placering förut-
sätter att en mindre sträcka av Iberovägen omlokaliseras söder ut.  

                                                 

 
1 Utlåtande från Thomas Ericsson, Mölndals Kvarnby som ansvarar för regleringen av nivåerna i 
Mölndalsån och Nedsjöarna. 
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Detaljplanen omfattar även område planlagt för kvartersmark. Inom markområde planlagt 
för industri i gällande plan har upplag av rena jordmassor förekommit. 

Östra delen av planområdet, vilken idag är planlagd för industri, ingår i en fladder-
musinventering från 2012-2013 som en av de inventerade lövmiljöerna i Hindås och 
Mölndalsåns inlopp från Västra Nedsjön. Inventeringsområdet omfattar huvudsakligen 
byarna Limmerhult och Klåddegärde med gamla byggnader och löv i bryn och övriga 
odlingsmiljöer. Byarna ligger nordväst om Hindås tätort och nordost om aktuellt 
planområde. Enligt inventeringen finns det gott om vattenfladdermöss i både Mölndalsån 
och över Västra Nedsjön. Vid inventeringen av området gjordes fynd av nordisk, dvärg, 
långörad, gråskimlig, stor, Leislers, vatten samt mustasch/Brandts fladdermus.  

Mölndalsån norr om planområdet ingår även i en inventering av skyddsvärda fågellokaler. 
Vid Limmerhult/Klåddegärde häckar enligt inventeringen ormvråk, spillkråka, mindre 
hackspett, dubbeltrast, stenskvätta och nötkråka och vid miljön kring Västra Nedsjön       
bl a kanadagås, storskrake, småskrake, fasan, drillsnäppa, strandskata fiskmås, fisktärna, 
mindre hackspett, spillkråka, dubbeltrast, stjärtmes (Ingelse) och nötkråka (Ingelse). 
Fiskande smålom har noterats i sjön. I Mölndalsån förekommer även Flodpärlmussa. 
Eventuell förekomst utmed berörd sträcka av Mölndalsån är inte känd. Enligt inven-
teringen utmed Mölndalsån, en ca 15 km lång sträcka från Nedsjöarna till Gröen, häckar 
knipa, storskrake enkelbeckasin, skogssnäppa, gröngöling, spillkråka, mindre hackspett 
(minst 2 par), strömstare (minst 1 par), forsärla (6-10 par), dubbeltrast, kärrsångare, 
rörsångare, härmsångare, grå flugsnappare, entita (minst 2 par), stenknäck, och sävsparv. 
Ett flertal strömstarar övervintrar i ån, t.ex vid Grönhult. 

Detaljplanen bedöms inte innebära att någon värdefull natur exploateras eller att inven-
terade arter i närområdet påverkas negativt. Med vidtagna kompenserande åtgärder och 
skyddsåtgärder; bevarande av natur, fladdermusholkar, provtagning vid utflöde från 
dagvattendamm, omlöp av Mölndalsån/ombyggnad av befintlig fisktrappa2, anpassad  
tidsperiod för långhålsborrning, bedöms avståndet mellan aktuell fastighet till vilken 
vattenverket föreslås lokaliseras och Mölndalsån vara tillräckligt långt för att ingen 
betydande påverkan på arter och värden ska ske till följd av exploateringen. Ett 
naturområde bevaras mot ån och avståndet till fastigheten inom vilken vattenverket 
föreslås ligger 15-20 m söder om ån. Avståndet till det faktiska vattenverket är större, då 
det som närmast kan placeras 4,5 m från fastighetsgräns. Kommunens ambition är att 
begränsa hårdgöringsgraden av fastigheten så mycket som möjligt för att minimera 
omgivningspåverkan och möjliggöra infiltration av dagvatten.  

I samband med planarbetet för bostäder på Bocköhalvön utförde Graptolit Ord & Natur 
(2016) en bedömning av påverkan på fladdermössens livsmiljöer på Bocköhalvön, 
detaljplan 1:433 Hindås, Härryda kommun. I denna bedömning beskrivs planområdets 
största tillgång vara närheten till vatten. Ungefär likvärdiga förutsättningar gäller för 
aktuellt planområde som ligger nerströms Bocköhalvön utmed Mölndalsån. Likt före-
slagen bostadskomplettering på Bocköhalvön finns befintlig bebyggelse vid vattenverket 
och närhet till vatten och natur. Härryda kommun bedömer att slutsatserna och 

                                                 

 
2Kommunen håller på att ta fram en ansökan om omlöp av Mölndalsån för vandrande fiskar för att avhjälpa 
vandringshinder. Kommunen beräknar att få besked huruvida kommunen erhåller finansieringsstöd eller 
inte innan sommaren. Mölndalsån med dess arter och närområden skulle gynnas om denna åtgärd kommer 
till stånd. Om inte stöd erhålles kommer befintlig fisktrappa byggas i syfte att gynna fler vandrande arter. 
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rekommendationerna i Graptolit Ord & Naturs bedömning skulle kunna appliceras även 
på detaljplanen för vattenverket.  

Graptolit Ord & Natur bedömde i detta fall att varken den planerade förtätningen av 
bebyggelse eller breddningen av väg skulle påverka fladdermusfaunan nämnvärt eftersom 
fladdermössen ändå har tillgång till sjön, vilket är den mest avgörande faktorn här då flera 
av de förekommande fladdermusarterna sannolikt jagar över Västra Nedsjön.  Det är dock 
viktigt att:   
 

 Stora träd sparas eftersom de kan utgöra boplatser för fladdermöss. 
 Växtlighet närmast vattnet bibehålls, särskilt träd med överhängande grenverk, då 

detta bidrar till bättre mörker vid stranden i skymningen som gör att fladdermöss 
vågar jaga över sjön i skymningen och inte bara sedan det blivit mörkt. 

 Belysning vid sjön och särskilt vid Mölndalsåns inlopp undviks eftersom 
belysning fragmenterar fladdermössens jaktmarker med hänsyn till att vatten-
fladdermus och en del andra arter helt undviker att flyga i belysning och upplysta 
vattendrag, vägar, stigar e t c. 

 Begränsad eller helst ingen belysning placeras vid områdets vägar. Om belysning 
anses nödvändigt bör den vara gles och riktad nedåt mot vägen, inte rundstrålande.  

Eventuell belysning på vattenverket minimeras mot norr där Mölndalsån ligger och övrig 
belysning inom fastigheten riktas nedåt. Området som är planlagt som allmän platsmark 
natur kommer fortsatt kunna utgöra ett eventuellt födosöksområde men även fungera som 
ett ”ljusskydd” mot ån där eventuell födojakt pågår. Ett antal fladdermusholkar kommer 
att sättas upp i naturområdet som en förstärkande åtgärd för fladdermusförekomsten i 
närområdet. 
 
Bebyggelse  

Befintlig bebyggelse i området utgörs av industri- och distributionsbyggnader på fastig-
heten Hindås 1:457 samt ett avloppsreningsverk och mindre företagsbyggnader på fastig-
heten Hindås 1:533. Bebyggelsen i områdets periferi (väster och söder) präglas av fri-
liggande villor, parhus samt småbostadshus. 

Detaljplanen innebär att området kan bebyggas med teknisk anläggning; ett vattenverk 
och en transformatorstation norr om Iberovägen. Föreslagen utformning av byggnad för 
vattenverket består av flera mindre enheter (totalt ca 3 500 kvm) som är tänkta att samlas 
i en byggnad täckt av ett vågformat tak. Det vågformade taket är dels en följd av de olika 
enheternas höjder men det bidrar också till att bryta ner byggnadens skala och minska 
dess visuella dominans i det flacka landskapet. Den vågformade strukturen går igen i 
fasaderna som vänder sig mot Göteborgsvägen och ån.  

Vattenverket får uppföras med högsta byggnadshöjd 18 m. Processdelar inom begränsad 
del av byggnaden får dock överstiga högsta byggnadshöjd till maximal höjd 20 m. 
Processdelar kan t ex utgöras av vatten- och reservoartankar samt kemikalietankar.  

Vattenverket kommer att uppföras till stora delar eller helt med obrännbara material.  
Exempel på obrännbara fasadmaterial som uppfyller brandteknisk klass A2-s1, s0 är, sten, 
betong glas, stål gipsskivor och miniralull. Taket på vattenverket ska vara belagt med 
vegetativt material med brandklassningstyp BROOF (t2), t ex. sedum eller likvärdigt. Det 
primära syftet är att få den att bättre smälta in i landskapet men denna utformning är också 
positiv för hantering av dagvatten. Med hänsyn till att 50 m skyddsavstånd säkerställs 
inom hela planområdet är krav på brandteknisk klass egentligen inte nödvändigt för 
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vattenverket, men föreslagen brandklassningen på tak och fasader avser säkerställa 
vattenverkets skydd mot eventuell brand inom eller utanför fastigheter. Exploaterings-
graden för fastigheten uppgår till 50% av fastighetens area.  
 

 
Vattenverket sett österifrån 
 

 
Kartbild H: illustration över vattenverket, arbetsmaterial 

Detaljplanen medger även möjlig etablering av industriverksamhet och transformator-
station i den södra delen av planområdet, i anslutning till järnvägen. Byggrätterna regleras 
på liknande sätt som gällande planer och liknande planering i området, exempelvis skapas 
planbestämmelser för hur stor del av fastighet som får bebyggas samt till vilken 
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byggnadshöjd. Verksamhet som hanterar brand- och hälsofarliga kemikalier tillåts dock 
inte närmast vattenverket, ett skyddsavstånd på 50 m krävs. 

Ett köpeavtal håller på att tas fram med Lantmännen Aspen AB för köp av del av Hindås 
1:456 söder om Iberovägen. Förvärv av del av fasttigheten möjliggör expansion av på-
gående verksamheten väster ut. Ansökan om nytt miljötillstånd för utökad verksamhet 
inom Hindås 1:456 för Lantmännen Aspen AB hanteras av länsstyrelsen. Företagets tanke 
är att samma typ av verksamhet ska bedrivas inom denna fastighet som inom Hindås 
1:457, nuvarande fastighet. Blandning och fyllning planeras ske på samma sätt som idag 
och produkterna att vara desamma. Till verksamheten tillkommer dock tillverkning av 
emballage. Tillverkning av emballage och utökning av nuvarande verksamhet bedöms 
inte påverka befintliga bostäder. Kommunen bedömer inte att emballagetillverkning 
kommer att påverka luftkvalitén. Befintlig skyddsvall kan även fungera som bullervall 
mot bostadshuset. En riskanalys kommer att tas fram av Lantmännen Aspen AB för det 
utökade miljötillståndet som säkerställer att verksamheten inte påverkar befintliga bo-
städer och verksamheter negativt avseende risk och hälsa. Planbestämmelse anger att 
skyddsvall med en lägsta krönhöjd 8 m över befintlig markhöjd (125,2) på Hindås 1:456 
mot söder (järnvägen) och 5 m över befintlig markhöjd (125,2) vid oförändrad marknivå 
och 5 m över ny marknivåhöjd vid förändrad marknivå på Hindås 1:456 mot väster 
(bostadsfastigheten) ska finnas samt att ingen hantering, lastning, lossning och lagring av 
brandfarlig vara  får ske närmare än 30 m mot bostad och 50 m mot föreslaget vattenverk. 
I PM Svar på frågor angående risk farligt gods och farlig verksamhet samt MKN vatten 
daterad 2019-03-06 reviderad 2019-04-12 anges att det prickade skyddsområdet på 30 m 
säkerställer ett visst skydd och att vallen mellan områdena därutöver kommer att begränsa 
spridning av utsläpp mot bostadsfastigheten. Detaljplanen bedöms ge goda möjligheter 
att hantera framtida risker.   
 
Tillgänglighet 

Området är relativt flackt. Infrastrukturen regleras inom vilken bättre tillgänglighet för 
exempelvis gång-, cykel-, och mopedtrafik kan skapas med separata vägar. Dessa inryms 
inom befintlig allmän platsmark – GATA1 och studeras i genomförandeprojekt inom 
ramarna för kommunens löpande arbete med infrastruktur. Frågor om tillgänglighet på 
kvartersmark, ex vid entréer och på parkeringar, hanteras i bygglovskedet. 
 
Gator och trafik 
 
Gatunät 

Planområdet har huvudsaklig tillfart från Iberovägen (se ”a” på kartbild I nedan) som i 
sin tur kopplar till Dämmevägen i väst (se ”b” på kartbild I) och länsväg 554 
(Göteborgsvägen) i söder (se ”c” på kartbild I). Dämmevägen utgör en av de huvudsakliga 
kopplingarna mellan södra och norra Hindås. Iberovägen har bra standard fram till 
befintliga industriverksamheter på fastigheten Hindås 1:457 (se ”d” på kartbild I), därefter 
övergår den i en mindre grusväg mot väster. För att bättre få plats med vattenverket samt 
få till en mer ändamålsenlig kvartersstruktur behöver Iberovägen delvis rätas ut. I 
samband med detta breddas vägen och anpassas till standardutförande för lokalgator. I 
västra änden av Iberovägen anläggs en T-korsning som möjliggör vändzon för lastbilar. 
Eventuella släntintrång på kvartersmark kommer att regleras med servitutavtal i samband 
med eventuell avyttring av fastighet.  
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Kartbild I: befintlig infrastruktur i området, planområdet ungefärligt markerat 

Kapaciteten på angränsande vägar bedöms var tillräcklig (utifrån befintliga och framtida 
målpunkter i området) för att klara den ökning trafik som verksamheter i planområdet kan 
komma att generera. Tillkommande trafik till området som en följd av planerat vattenverk 
bedöms bli ringa eftersom trafiken endast kommer att utgöras av persontransporter i form 
av anställda samt kemikalieleveranser med lastbil/tankbil några gånger i månaden. 
Befintlig verksamhet sydost om planområdet, Aspen, genererar däremot ett flertal 
transporter dagligen.  

Enligt Lantmännen Aspen AB:s verksamhetsbeskrivning daterad 2018-09-07 beräknas 
antalet transporter öka med 3 % per år fram till 2021. Ökningen utgår från år 2016 och 
625 transporter in till Aspen och 1 386 transporter ut från Aspen, se nedan tabell. Ansökan 
om miljötillstånd för utökad verkamhet för Lantmännen Aspen AB hanteras av läns-
styrelsen. Med ett förnyat miljötillstånd beräknas antalet transporter öka något mer per 
år, men inte markant enligt mailkonversation med Lantmännen AB 4-13 februari 2019. 
Om Aspens planer på tillverkning av emballage genomförs skulle antalet transporter till 
området sannolikt minska, då ett antal transporter till Aspen utgörs av leveranser av 
emballage.  

Trafikökningen som expansionen medför bedöms inte generera en så omfattande trafik-
ökning att kapaciteten på Göteborgsvägen och Kust-till-kustbanan påverkas. Transporter 
till och från verksamheten sker huvudsakligen med tankbil med bulk. Ett genomförande 
av detaljplanen som helhet bedöms inte heller medföra risk för köbildning i plankorsning 
över järnvägen.  

                          
Källa: Verksamhetsbeskrivning för nuvarande och utökad verksamhet på fastigheten hindås 1:457, 
Lantmännen Aspen.AB, 2018-09-07 
 

a b 

c 

d 

e 
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Infart till Aspens framtida expansionsområde, område med planbestämmelse J1, kommer 
att ske via en ny tillfart från Iberovägen och inte från befintlig infart till verksamheten. 
Trafikering närmare bostäder än idag bedöms inte påverka befintliga bostäder i betydande 
omfattning eftersom entré till fastigheten som närmast kan placeras 30 m från fastighet-
gräns mot bostad och eftersom befintlig skyddsvall även kan fungera som bullervall mot 
bostadshuset. Framtida bullernivåer bedöms inte överskrida rekommenderade riktvärden 
för bostäder.  
 
Gång- cykel- och mopedtrafik (gcm-väg) 

Separata gång- och cykelvägar saknas både längs Iberovägen och Dämmevägen. Bland-
trafik råder på dessa gator. Längs med Göteborgsvägen i söder finns trottoar på båda sidor 
av vägen, österut från korsningen med Dämmevägen (se ”c” på kartbild I ovan). Väster 
om korsningen och närliggande busshållplats saknas anvisade gcm-vägar. Korsningen 
över järnvägen vid Dämmevägen är i plan och regleras med bommar.  

Detaljplanen möjliggör utbyggnad av gång- och cykelväg inom område planlagt för gata. 
 
Parkering, varumottagning, utfarter 

Parkering till föreslagna verksamheter ska lösas inom egen fastighet.  
 
Kollektivtrafik 

Närmaste busshållplats är Dämmevägen som ligger vid Göteborgsvägen, ca 350 m från 
planområdets mitt (se ”c” på kartbild I ovan). Sträckan trafikeras idag av linje 610 mot 
Rävlanda respektive Göteborg Heden samt linje 611 mot Mölnlycke respektive 
Bollebygd. Bussar avgår med ca 4 avgångar per timme under högtrafik och ca 2 avgångar 
per timme under lågtrafik. 
 
Kust-till-kustbanan 

Längs med planområdets södra gräns löper Kust-till-kustbanan (se ”e” på kartbild I ovan). 
Järnvägen trafikeras av godståg, kust-till-kusttåg samt regionaltåg som erbjuder 
möjligheter till pendling mot Göteborg och Borås. Hindås station ligger ca 1,2 km från 
planområdets mitt.   
 

Bedömningen är att vibrationsstörningar sannolikt inte kommer att uppstå i föreslagen 
bebyggelse med hänsyn till de geotekniska förutsättningarna inom området, primärt 
isälvsmaterial då sannolikheten att vibrationer uppstår i dessa bedöms vara låg. 
 
Teknisk försörjning 
 
Vatten och avlopp 
Avlopp från vattenverket löses genom att anläggningen kopplas till en ny överförings- 
ledning som går mellan Björrödsmotet och Hindås varefter avloppet leds till Gryabs 
ledning.  

Överföringsledningar kommer att läggas ner och anslutas till vattenverket med lednings-
rätt. Överföringsledningen från Västra Nedsjön kommer att gå på norra sidan om ån fram 
till vattenverket där den korsar ån. Exakt placering av överföringsledningens passage över 
ån kommer att projekteras. Intagsledningen kommer att gå in vid byggnadens västra 
gavel. Ledningen kommer att läggas ner genom långhålsborrning om markförhållandena 
medger det. Vatten tas från Västra Nedsjön vilket enligt vattendom har ett maximalt 
genomsnittsuttag av vatten på 75 l/s.  
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Dagvatten 

Dagvatten ska omhändertas i täta ledningar vilket sker via fördröjning och/eller 
infiltration inom enskild fastighet. Minst 10 % av fastighetens markyta bör vara anordnad 
så att den är tillgänglig för infiltration av dagvatten vilket hanteras i bygglovskedet.  

Planbestämmelse reglerar att dagvattendamm med oljeavskiljare ska anläggas inom 
fastigheten för vattenverket. Dammen ska även kunna fungera som uppsamlingsdamm 
för att möjliggöra insamling av stötvisa föroreningsbelastningar från området vid 
extraordinära händelser. Dammen kommer att utföras för att möjliggöra provtagning vid 
utflöde från dagvattendamm någon gång per år för att säkerställa att inget förorenat vatten 
når Mölndalsån och i förlängningen naturreservat och natura 2000-område nedströms 
planområdet.  

Dagvattenledning får inte direktkopplas till kommunens VA-nät. Anslutning ska ske i 
makadambädd i förbindningspunkt. Väghållaren ansvarar för att dagvatten inom 
vägområdet omhändertas.  

Vattenverket kommer att beläggas med sedumtak eller likvärdigt vegetativt material med 
brandklassningstyp BROOF (t2) vilket möjliggör fördröjning av dagvatten. 

Framtida eventuella ledningsdragningar förutsätts kunna ske i vägmark. 
 
Värme 

Ambitionen är hållbara värmesystem. Framtida eventuella ledningsdragningar förutsätts 
kunna ske i vägmark. 
 
El 

Härryda Energi AB svarar för elförsörjningen i området. För uppgift om kostnad för 
anslutning till elnätet hänvisas till Härryda Energi AB. Detaljplanen möjliggör 
anläggande av transformatorstation om framtida behov uppstår.   

Framtida ledningsdragningar förutsätts kunna ske i vägmark. 
 
Avfall 

Utrymmen för sortering av avfall i flera fraktioner ska anordnas inom fastigheten, i 
anslutning till uppställningsplats för hämtningsfordon. Utrymmen ska vara dimen-
sionerade för hämtning veckovis och erbjuda god tillgänglighet samt god arbetsmiljö för 
hämtningspersonalen. Närmaste ÅVC ligger öster om planområdet vid väg 156. 
 
Tele 

Nya fastigheter kan anslutas till befintligt telenät. 
 
KONSEKVENSER  
 
Avvägningar enligt miljöbalken  

Den planerade markanvändningen innebär ingen konflikt med riksintressen eller andra 
allmänna intressen. Användningen är därmed förenlig med Miljöbalken kapitel 3.  

Detaljplanen kommer lokalt inte att medföra att någon miljökvalitetsnorm enligt Miljö-
balken kapitel 5 överskrids. 
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Miljökvalitetsnormer grundvatten: Ledningsdragningar och byggnation av vattenverket 
bedöms inte påverka grundvattnet. Grundvattenytan ligger relativt djupt i marken (ca 4-5 
m under markytan) och därmed ligger sannolikt under en tänkt dräneringsledning. 
Marken består dessutom av permeabel jord (isälvsmaterial) som är genomsläpplig med 
tydlig gradient (lutning) mot Mölndalsån varför grundvattennivån sannolikt inte kommer 
påverkas. Grundvattenkvaliteten förväntas inte påverkas negativt av utsläpp till mark eller 
grundvatten. 

Miljökvalitetsnormer ytvatten: Tillstånd kommer att sökas för utsläpp av processavlopps-
vatten från vattenverket till Mölndalsån i samband med projektering av vattenverket, 
varvid en mer noggrann utredning avseende eventuell påverkan på miljökvalitetsnormer 
kommer att göras. Nedan bedömningar avseende påverkan på miljökvalitetsnorrmer utgår 
från den information och kunskap som finns idag. 

I tillståndsprövning av kommunalt vattenuttag från Nedsjöarna, miljökonsekvensbeskriv-
ning, Sweco 2015-09-30, konstateras att ingen påverkan bedöms ske på vare sig Västra 
Nedsjön där råvattenuttaget sker eller i Mölndalsån. Möjligheten att uppnå god ekologisk 
status i Nedsjöarna eller Mölndalsån påverkas inte negativt av uttag av råvatten i Västra 
Nedsjön, ledningsdragningar i sjön och minskat flöde i Mölndalsån. Möjligheterna för 
öring att vandra fritt förbättras avsevärt vid inarbetade skyddsåtgärder i form av förbättrad 
fiskväg vid Västra Nedsjöns dämme, vilket verkar i positiv riktning för miljön. 

En ny regleringsstrategi har tagits fram för Nedsjöarna med högsta prioritet att reducera 
översvämningsrisker nedströms i Mölndalsåns vattensystem och samtidigt erhålla en god 
magasinering av vatten för att tillgodose Härryda, Mölndals och Göteborgs vattenbehov. 

Den förändrade regleringsstrategin bedöms sammantaget medföra positiva konsekvenser 
för den akvatiska miljön och därmed den ekologiska statusen i Mölndalsån. 

I dagsläget är det inte beslutat vilken vattenreningsprosess som kommer att användas i 
det nya vattenverket. Vattenkvaliteten på utgående vatten (processavloppsvatten) från 
vattenverket till Mölndalsån påverkas av valet reningsprocess. Utsläpp av processav-
loppsvattnet bedöms sammantaget inte påverka miljökvalitetsnormerna för Mölndalsån 
negativt. I samband med att projekteringen av vattenverket genomförs bestäms vilka 
reningsprocesser som kommer att användas. Det kommer då vara möjligt att beräkna 
storleksordningen på utsläppen till Mölndalsån och vid behov föreslå åtgärder för att 
reducera utsläppsnivåerna. Förutsättningarna för att rena processavloppsvattnet på vatten-
verket bedöms vara goda. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning och Miljöbedömning enligt MKB-förordningen 

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”. 

Detaljplanen möjliggör byggnation av ett nytt vattenverk, reglerar förutsättningar för nya 
industriverksamheter, reglerar infrastruktur och natur- och vattenområden. 

Bedömningen är att planen inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Särskild miljö-
konsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. Planen avser ett mindre område på 
lokal nivå och bedömningen är att den inte omfattas av kriterierna eller verksamheterna i 
MKB-förordningens bilagor (1998:905).  
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Någon miljöbedömning av planen behövs inte och samråd har 2016-03-24 skett med 
Länsstyrelsen, som delar kommunens bedömning. Planerad markanvändning innebär 
ingen konflikt med riksintressen eller andra allmänna intressen.  

Föreslagen verksamhet och anslutning till kommunalt vatten och avlopp bidrar i sig inte 
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.  
 
Natur  

Utbyggnad enligt detaljplanen medför att delar av ett naturområde exploateras, men enligt 
kommunens Naturvårdsplan finns inga höga naturvärden inom planområdet. Större delen 
av området är även avverkat sedan tidigare (se rubrikerna ”Naturvårdsplan” och 
”Naturmiljö”). 
 
Hälsa och säkerhet 
 
Riskhantering  

I samband med detaljplanearbetet har en riskanalys genomförts. Följande riskrelaterade 
verksamheter och olycksrisker har studerats; 

a) Farligt gods på järnväg 

b) Farligt gods på väg 

c) Brand på Aspen eller närliggande industrimark 

d) Olycka vid transformatorstation 

e) Insatsmöjligheter för räddningstjänsten 

f) Spridning av vätskeutsläpp eller brandvatten från Aspen eller närliggande 
industrimark 

 
Farligt gods på järnväg 

Mellan järnvägen och den blivande industritomten finns i dagsläget en mycket stor vall 
som bidrar till att reducera konsekvenserna vid en eventuell olycka på järnvägen genom 
att begränsa tillrinningen av farliga vätskor mot planområdet vid ett utsläpp och begränsa 
konsekvenserna vid en urspårning. Eftersom den befintliga skyddsvallen utgör ett kraftigt 
kompletterande skydd så rekommenderas den att i möjligaste mån bevaras. Delen av 
detaljplanen som planeras för industriverksamhet utgör en mindre känslig verksamhet 
och i enlighet med flera riktlinjer för skyddsavstånd bedöms det tillräckligt att upprätt-
hålla ett avstånd på 30 m. Planbestämmelse reglerar ett bebyggelsefritt område (prick-
mark) om 30 m från järnvägen, att skyddsvall ska finnas samt minsta avstånd mellan 
banvallskant och byggnad. 

Den befintliga vallen är inte enhetligt utformade och har inte en fast höjd. Höjden variera 
längs med vallen. Detta har dock inte någon betydelse för att uppnå de funktionskrav 
avseende skydd som eftersträvas. Planbestämmelsen reglerar att lägsta krönhöjd på den 
södra delen av vallen (mot järnvägen) ska vara minst 8 m över befintlig markhöjd på 
industritomten, planområdet (125,2 m) och att lägsta krönhöjd på den västra delen av 
vallen (mot bostadshuset) ska vara minst 5 m över befintlig markhöjd på industritomten, 
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planområdet (125,2 m) vid oförändrad marknivå och 5 m över ny marknivå vid förändrad 
marknivå.  

Den befintliga vallen uppfyller kraven att urspårande tåg inte ska komma in på plan-
området och att utsläpp av farliga vätskor inte kan rinna ner i planområdet. Detta förutsatt 
befintliga markhöjder på industritomten, planområdet, samt marken mot järnvägen. 
Vallen behöver alltså inte förändras med undantag av:  

 Om anläggningsarbeten medför att vallen förändras betydligt. I sådant fall ska 
även framöver krönhöjden på vallen uppfylla plankravet.  

 Om markhöjderna på industritomten höjs. I sådant fall behöver inte vallen ha en 
höjd på 8 m över industritomten. Detta eftersom vallen behövs just för att säker-
ställa att det finns ett hinder mellan den högre belägna järnvägen och det lägre 
belägna planområdet. Den exakta höjden är inte av avgörande skillnad. Även en 
lägre vall uppfyller funktionskraven.  

 Om det däremot är så att industritomten höjs i anslutning till den västra delen av 
vallen är det lämpligt att nivåskillnaden mellan krön på vallen och industritomten 
fortsatt är 5 m.  

Avståndet från järnvägen till Iberovägen är ca 150 m vilket innebär att detaljplanedelen 
för vattenverket ligger bortom detta. Det finns tänkbara olycksscenarion med farligt gods 
som har längre konsekvensavstånd men de bedöms ha så låg sannolikhet att inträffa att 
det är orimligt att anpassa vattenverkets utformning efter dessa. Däremot anpassas vatten-
verkets utformning av brand på Aspen eller närliggande med åtgärder som också är 
konsekvensreducerande vid olycka på järnvägen. 
 
Farligt gods på väg 

Väg 156 i söder är sekundär led för transport av farligt gods, vägen övergår dock i väg 554 i 
höjd med väg 27 i söder och berörs inte av planförslaget. Få transporter med farligt gods 
kommer att gå på Iberovägen med Aspen som målpunkt. Hastigheten kommer att vara 
låg och de behållare som innehåller farligt gods kräver stor mekanisk påverkan för att de 
ska gå sönder. Om en olycka ändå skulle inträffa på väg till Aspen eller på Aspens 
lossningsplats för petroleumprodukter så kommer avståndet till vattenverket vara så långt 
att verket inte kommer påverkas av en möjlig brand. Utsläpp utmed vägen eller via 
brandvatten från släckningsinsats kommer inte att nå vattenverket då allt dagvatten från 
området kommer att ha avrinning mot en föreslagen dagvattendamm norr om Aspens 
fastighet. 
 
Brand på Aspen eller från framtida verksamhet på närliggande industrimark 

Beräkningar har genomförts för pölbrand på ca 250 m2 vid lossningsplatsens invallning, 
som är den delen av Aspens verksamhet belägen närmast vattenverket. Beräkningarna 
visar att det räcker med ett skyddsavstånd från invallningen till vattenverket på 50 m från 
invallningen för att personer som arbetar där ska kunna utrymma säkert samtidigt som 
byggnaden inte riskerar antändas inom 30 minuter.  

Skyddsavståndet kan reduceras då vattenverket utformas icke brännbart material och 
brandklassade fönster i fasad mot industrimarken samt brandklassad taktäckning på 
obrännbart underlag, tät takfot och ”bortvänd” ventilation från industriområdet. 

Målsättningen är att vattenverket ska kunna samexistera med en intilliggande ”okänd” 
typ av industri. Med en utformning i betong enligt ovan finns det ur ett brandsäkerhets-
tekniskt perspektiv, goda förutsättningar för ett brett spektrum av industriverksamheter 
att etablera sig i anslutning till vattenverket. Särskilt om dessa projekteras utifrån ett 
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perspektiv att vattenverket är ett skyddsobjekt, d v s att framtida industri måste visa att 
de inte utgör ett hot mot vattenverket samtidigt som de också får tillgodoräkna sig det 
faktum att vattenverket är byggt i obrännbara ytskiktsmaterial. 
 
Olycka vid transformatorstationen 

Det finns en befintlig transformatorstation inom planområdet, på norra sidan om Ibero-
vägen. För att transformatorstationen ska påverka sin omgivning på ett sätt så att antänd-
ning sker (antingen av vattenverket eller Aspens hantering av brandfarliga vätskor) där 
transformatorn är tändkällan, behöver ett haveri föreligga.  

Ett transformatorhaveri kan förebyggas genom regelbunden service och underhåll. Om 
normal service sker bedöms inte riskerna med placeringen vara negativ utifrån den 
planerade lokaliseringen av vattenverket eller Aspens anläggning.  
 
Insatsmöjligheter för räddningstjänsten 

Idag är den enda tillfartsvägen till planområdet via Dämmevägen öster och nordöst om 
Aspen. På vägen söderifrån via Göteborgsvägen passeras en plankorsning med Kust-till-
kustbanan. Det går också att komma till Aspen och vattenverket via Dämmevägen 
norrifrån, även då behöver räddningstjänsten passera Kust-till-kustbanan via Grönhult, 
längre västerut. Om en brand uppstår på Aspen är det dock osannolikt att branden skadar 
vattenverket.  

Risken är som störst om vinden ligger i riktning så att lågorna böjer sig mot vattenverket 
(vind från syd eller sydost), men även då är det liten risk om vattenverket håller 
rekommenderat skyddsavstånd till Aspens hantering av brandfarliga vätskor. 

De gånger som räddningstjänstens insatsförmåga för en brand inom Aspen påverkas är 
främst då vinden ligger på från väster eller sydväst så att kraftig rök riskerar att försvåra 
tillfarten via Dämmevägen till Iberovägen. Därutöver begränsar bommarna vid järn-
vägsövergångarna insatsmöjligheterna om dessa är fällda.  

En västlig insatsväg förbättrar räddningsjänstens insatsmöjligheter.  
 
Spridning av vätskeutsläpp eller brandvatten från Aspen 

Vattenverket och framtida byggnader inom området ska placeras så att sockelhöjden 
kommer ca 40 cm över planerad gatunivå och därmed följa Härryda kommuns höjd-
sättningspolicy. Detta medför att förutsättningarna blir goda för att leda ytavrinning från 
vattenverket och andra verksamheter inklusive hårdgjorda ytor exempelvis vägar och 
parkerings- och uppställningsytor mot en föreslagen dagvattendamm norr om Aspens 
fastighet. För att säkerställa att ytavrinningen sker mot dagvattendammen bör limmad 
kantsten användas utmed vägar, parkerings- och uppställningsplatser.  

Ett flertal åtgärder kan genomföras för att hindra att förorenat grundvatten tränger in i 
ledningarna eller når vattenverket, exempelvis;  
 

 Så långt som möjligt lokalisera ledningarna till och från vattenverket norr om 
Mölndalsån. 

 Anlägga inkommande och utgående ledningsrör på en nivå över grundvattenytan. 

 Undvika att förlägga ledningar öster om vattenverksbyggnaden. 
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Buller och luftföroreningar 

Miljökvalitetsnorm (MKN) för buller beskrivs i miljöbalkens femte kapitel samt genom 
förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Normen gäller för kommuner med över 
100 000 invånare, men även i mindre kommuner ska strävan vara att begränsa buller. 

Planområdet påverkas av både väg, järnvägs- och flygbuller men bedömningen är att 
bullernivåer inte påverkar eller påverkas som konsekvens av planens genomförande.  
 
Brandförsvar  

Planerade vägar i området ska uppfylla kraven på tillgänglighet för Räddningstjänstens 
fordon. Räddningstjänsten ska ges möjlighet till tillträde på sådant sätt att räddnings-
fordon kan placeras maximalt 50 meter från entréer. Brandvattenförsörjningen kommer 
att baseras på ett traditionellt system. Brandvattenförsörjningen kommer att dimen-
sioneras i samråd med Räddningstjänsten. Trafikverket håller på att ta fram ett avtal i 
syfte att möjliggöra anläggande av en västlig tillfartsväg över järnvägen. En västlig 
insatsväg är primärt till för en räddningsinsats inom Aspens fastighet. 
 
Miljömål 

Planförslaget berör de nationella miljömålen (fetstil text) respektive regionala (normal 
text) och lokala miljömål (kursiv text). Vissa av de regionala och lokala miljömålen 
bemöter samma frågor varav de lokala målen ibland innefattas i de regionala: 
 
Nationella, regionala och lokala mål   Bedömning 

Begränsad klimatpåverkan  

En ekonomi oberoende av fossila bränsle, 
minskade utsläpp av växthusgaser och ökad 
förnybar energianvändning. 

Utsläpp från transportarbete skall inte öka, 
energianvändningen per invånare skall minska. 

Liten påverkan, motverkar inte målet. 

Frisk luft  

Minskade utsläpp av kväveoxider, flyktiga 
organiska ämnen, partiklar(PM2,5) och 
svaveldioxider. 

Utsläpp från små förbränningsanläggningar 
skall minska. 

Kommer ej motverka målet. 

Levande sjöar och vattendrag  

Bevarande av värdefulla vatten, skyddade 
ytvattentäkter och säkrade dricksvattentäkter. 

De sjöar som nämns i ÖP som ”värdefullt 
vattenområde” ska på lång sikt skyddas. Det 
skall inte finnas någon negativ påverkan av 
näringsämnen i mark och vatten. 

Kommer inte påverkas.  

Grundvatten av god kvalitet   Kommer ej försvåra måluppfyllelse. 
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Skyddande av grundvattentäkt och säkrande av 
drickvattenresurser.  

 

God bebyggd miljö  

Lätt att gå, cykla och åka kollektivt. Närhet till 
naturen, värnande av kulturhistoriska och 
arkitektoniska värden och god ljudnivå. 

Bebyggelse skall ske med hänsyn till nutida och 
framtida kollektrafik och knutpunkter. Antalet 
bullerstörda invånare och områden ska minska. 

Kommer inte påverka målet 

 Ett rikt växt- och djurliv 

Ökat antal arter i vardagslandskapet och ökad 
kunskap om främmande arter. 

Hotade arter och deras livsmiljö skall skyddas 
och främmande arter samt genetiskt 
modifierade organismer skall inte introduceras. 

Liten påverkan, motverkar inte målet.  

 

Planförslaget bedöms inte motverka att de nationella, regionala och lokala miljömålen 
uppfylls. 

Uppvärmningen av det planerade vattenverket och övriga verksamheter ska om möjligt 
ske genom förnyelsebar energi vilket regleras vid bygglovsprövning och tillståndsan-
sökan. Med områdets relativt centrala läge i ett befintligt samhälle finns goda möjligheter 
att utnyttja kollektivtrafik för miljöanpassade och resurssnåla transporter. 
 
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 samt vilka konsekvenser genomför-
andet får för fastighetsägare och andra berörda. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att 
den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Tidplan 
Granskning av detaljplanen kommer ske under december 2018 - januari 2019 varefter 
kommunfullmäktige kan anta detaljplanen kvartal 2 2019. Om detaljplanen inte 
överklagas kan därefter utbyggnad av gator och VA påbörjas inom området.  
 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år. Under genomförandetiden har fastighetsägare garan-
terad 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. 
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Ansvariga för genomförandet 

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att kommunen är ansvarig 
för utbyggnad och drift av allmänna platser inom detaljplanen. Kommunen ansvarar även 
för utbyggnad och drift av det kommunala vatten- och avloppsnätet inom detaljplanen. 
Kommunen ansvarar för fastighetsbildning samt iordningställande och utbyggnad av 
allmän kvartersmark med ändamål vattenverk som detaljplanen möjliggör. För övrig 
kvartersmark inom detaljplaneområdet ansvarar respektive fastighetsägare för fastig-
hetsbildning samt iordningställande och utbyggnad av den byggrätt som detaljplanen 
möjliggör. Härryda Energi AB ansvarar för elförsörjningen inom detaljplanen.  

Planens genomförande åvilar följande ansvariga: 

Härryda kommun  - dricks- och spillvattennätet 

- dagvattenhantering inom allmän platsmark 

- gata inklusive gång och cykelväg inom allmän plats mark 

- allmän kvartersmark (vattenverk) 

Fastighetsägarna 

inom planområdet - kvartersmark 

Härryda Energi AB  - elförsörjning 
 
Markägande 

Största del av marken inom planområdet ägs av Härryda kommun. Privatägda fastigheter 
inom planområdet är Älmhult 1:11, Älmhult 1:12, Limmerhult 1:8 samt samfällighet 
Älmhult S:1.  
 
TEKNISKA FRÅGOR 
 
Gator och trafik 

Kommunen kommer att bygga ut och äga gatan inom allmän platsmark. Kommunen 
ansvarar för framtida drift och underhåll av gatan. Inom kvartersmark ansvarar fastig-
hetsägaren för vägars utbyggnad och underhåll. 
 
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 fastig-
heten. 

Intagsledning för vatten kommer inom planområdet att förläggas inom vattenområde, 
allmän platsmark natur samt kvartersmark vattenverk. 

Utgående ledningar för dricksvatten kommer att förläggas i allmän platsmark gata samt 
inom kvartersmark vattenverk.  

Råvatten kommer att tas från två intagspunkter ca 200 m och 350 m nordost om 
Bocköhalvöns nordligaste ände. Detta påverkar inte nivån i Mölndalsån på något sätt då 
tappningen sker enligt gällande vattendom. 
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Borrning för överföringsledningens passage under ån kommer att utföras på ett sådant 
sätt att grumling inte uppstår med hänsyn till förekomsten av flodpärlmussla. 
 
Dagvatten 

Kommunen ansvarar för att dagvatten inom allmän platsmark omhändertas. Inom plan-
området kommer kommunen att iordningställa ett ledningsnät med täta ledningar, till 
vilket respektive fastighetsägare ska ansluta sitt dagvatten.  
 
Elförsörjning 

Härryda Energi AB svarar för områdets elförsörjning. Inom planområdet finns en 
befintlig transformatorstation som kan vara kvar i nuvarande läge. Eventuellt kan det 
uppkomma behov för ytterligare en transformatorstation inom planområdet. Detaljplanen 
möjliggör anläggande av transformatorstation om framtida behov uppstår. Härryda energi 
avser att kablifiera befinltiga lågspänningsluftledningar i samband med byggnation av 
vattenverket samt ny dragning av Iberovägen.  
 
Erosionsskydd 
Kommunen ansvarar för att erosionsskyddets funktion inom allmän platsmark NATUR 
upprätthålls. Planbestämmelse reglerar att erosionskyddets funktion ska säkerställas om 
vegetation inom området tas bort. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
 
Gatukostnader 

De fastigheter som har nytta av utbyggnaden av allmän plats inom detaljplanen ägs av 
Härryda kommun och utbyggnaden av gatan bekostas därför av kommunen genom 
skattemedel. Ingen formell gatukostnad kommer att upprättas. 
 
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. 

Flytt av befintliga ledningar med anledning av omdragning av Iberovägen bekostas av 
Härryda kommun. 
 
Anslutningsavgift för el 

För uppgift om kostnad för anslutning till elnätet hänvisas till Härryda Energi AB. 
 
Lantmäterikostnader 

Härryda kommun bekostar lantmäteriförrättning avseende inlösen av allmän platsmark 
samt allmän kvartersmark med ändamål vattenverk. Eventuella lanmäteriförrättningar på 
kvartersmark bekostas av respektive fastighetsägare.  

Uppgift om kostnader för lantmäteriförrättning, t ex avstyckning eller fastighetsreglering 
(gränsjustering), kan fås från lantmäteriet.  
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Kommunens ekonomi 

Kostnaderna för planläggning, markintrång samt utbyggnad av gata finansieras via 
skattemedel. Kommunens kostnader för uppförande av vattenverk, utbyggnad av vatten- 
och avloppsnätet samt dagvattenanläggning för överskottsvatten från tomterna finansieras 
via anläggningsavgifter för VA. 
 
Försäljning av tomtmark industri 

Härryda kommun avser att avyttra den kommunalägda marken inom planområdet som är 
planlagd som kvartersmark med ändamål industri.  
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Mark som planläggs som allmänplatsmark 

Kommunen är huvudman för allmänna platser inom detaljplanen. Mark som i detalj-
planen redovisas som allmän platsmark har kommunen en rättighet men också en skyldig-
het att förvärva. De fastigheter som ska avstå mark är Älmhult 1:11, Älmhult 1:12 samt 
samfälligheten Älmhult S:1. I tabellen nedan redovisas hur stor yta som berörs för 
respektive fastighet. 
 

FASTIGHET ANVÄNDNING Area (kvm) 

ÄLMHULT S:1 Gata ca 70 

ÄLMHULT 1:11 Natur ca 6670 

ÄLMHULT 1:12 Gata ca 10 

ÄLMHULT 1:12 Natur ca 5 

Kommunen avser att träffa avtal med de enskilda fastighetsägare som berörs av inlösen. 
Härryda kommun ansöker sedan om och bekostar erforderliga lantmäteriåtgärder för att 
ändra fastigheternas utformning. 

Allmän platsmark ska ersättas utifrån expropriationslagens regler. Det innebär att 
ersättningen ska utgå för den marknadsvärdeminskning berörd fastighet får på grund av 
att areal och tomtanläggningar (fastighetstillbehör) frångår fastigheten. Ersättningen för 
marknadsvärdeminskningen ska sedan räknas upp med 25 %. 
 
Mark som planläggs som kvartersmark med ändamål vattenverk 

Mark i planen redovisas som kvartersmark med ändamål vattenverk har kommunen 
rättighet  men också skyldighet att förvärva. Samfälligheten Älmhult S:1 berörs och ska 
avstå mark om ca 385 kvm som planläggs som kvartersmark vattenverk. Kommunen 
avser att träffa avtal med de enskilda fastighetsägare som berörs av inlösen. Härryda 
kommun ansöker sedan om och bekostar erforderliga lantmäteriåtgärder för att ändra 
fastigheternas utformning. 

Kvartersmarken med ändamål vattenverk ska ersättas utifrån expropriationslagens regler. 
Det innebär att ersättningen ska utgå för den marknadsvärdeminskning berörd fastighet 
får på grund av att areal och tomtanläggningar (fastighetstillbehör) frångår fastigheten. 
Ersättningen för marknadsvärdeminskningen ska sedan räknas upp med 25 %. 
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Släntintrång 

Iberovägen kommer att rätas ut och gatan kommer att breddas och sänkas från befinltig 
marknivå. Områden intill allmänplatsmark gata kommer behöva nyttjas för släntning. 
Fastigheter som berörs av detta är Älmhult 1:43, Älmhult 1:44 och Hindås 1:456 som ägs 
av Härryda kommun. Vid en eventuell avyttring av berörda fastigheter eller del av berörda 
fastigheter behöver rättigheten till slänt säkras med servitutsavtal. 
 
 
 
 
Mölnlycke i april 2019  
 

 
SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD 
Planenheten         
 
 
 
 
Peter Wallentin  Anna Wallin           Andrea Wernersson    
Verksamhetschef  Planarkitekt          Mark och exploateringsingenjör 
för plan och bygglov  
 
 
 
Anna Davéus   
Sweco Architects 
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Ramavtal för detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och 
Kindbogården 1:95

5

2019KS232
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Sektorn för samhällsbyggnad
Robin Axelsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-04-09 2019KS232  219

Ramavtal för detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95 

Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat förslag till ramavtal mellan Förbo AB och Härryda kommun. 
Ramavtalet redovisar ansvarsfördelningen mellan kommun och exploatör vid 
genomförande av detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95 samt översiktligt de 
krav och åtaganden exploatören kan förvänta sig i framtida exploateringsavtal. 
Ramavtalet ska ligga till grund för framtida förhandling i exploateringsavtal.

Till grund för detta avtal ligger pågående detaljplanearbete för detaljplan för bostäder 
inom Säteriet, Mölnlycke, enligt positivt planbesked 2018-02-05. Detaljplanen omfattar 
cirka 300 bostäder i blandade upplåtelseformer och lokaler för mindre verksamheter samt 
förskola. Detaljplanen ska upprättas genom exploatörsdriven detaljplaneprocess. 

Parterna är överens om att exploatörens åtaganden enligt ramavtal är att anse som rimliga 
i förhållande till exploatörens nytta av detaljplanen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner ramavtal mellan Härryda kommun och Förbo AB enligt 
föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och bostadschef att 
underteckna ramavtalet.

Ärendet
Förvaltningen har upprättat förslag till ramavtal mellan Förbo AB och Härryda kommun. 
Ramavtalet redovisar ansvarsfördelningen mellan kommun och exploatör vid 
genomförande av detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95 samt översiktligt de 
krav och åtaganden exploatören kan förvänta sig i framtida exploateringsavtal. 

Till grund för detta avtal ligger pågående detaljplanearbete för detaljplan för bostäder 
inom Säteriet, Mölnlycke, enligt positivt planbesked 2018-02-05. Detaljplanen omfattar 
cirka 300 bostäder i blandade upplåtelseformer och lokaler för mindre verksamheter samt 
förskola. Detaljplanen ska upprättas genom exploatörsdriven detaljplaneprocess.   
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Exploatören ska utreda möjligheten för placering av förskola om 6 avdelningar inom 
planområdet. Föreslagen placering ska godkännas av kommunen.

Ramavtalet baseras på det planavtal som undertecknats i samband med uppstart av 
detaljplanearbetet. Planavtalet reglerar kostnader och parternas skyldigheter och 
rättigheter vid upprättande av detaljplanen samt roller och ansvarsfördelning mellan 
kommun, exploatör och samordnare vid framtagande av detaljplanen. I samband med 
detaljplanens antagande kommer ett exploateringsavtal upprättas. I ett exploateringsavtal 
fastställs ansvarsfördelningen mellan kommunen och exploatören vid genomförande av 
detaljplanen. Ramavtalet ska ligga till grund för framtida förhandling i 
exploateringsavtal.

Parterna är överens om att exploatörens åtaganden enligt ramavtal är att anse som rimliga 
i förhållande till exploatörens nytta av detaljplanen. 

Håkan Jacobsson 
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund

Mark- och bostadschef

Bilagor:
Ramavtal
Lägeskarta
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Lägeskarta

Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej
rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.Datum:  17.04.2019

Skala:  1:20000 400 m Page 82 of 511
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Avsiktsförklaring förtur till markområde på 
del av Kindbogården 1:60, parkeringshuset i 

Mölnlycke

6

2019KS249
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Sektorn för samhällsbyggnad
Kristina Englund

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-04-16 2019KS249  252

Avsiktsförklaring förtur till markområde på del av Kindbogården 1:60, 
parkeringshuset i Mölnlycke

Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat förslag till avsiktsförklaring om förtur till markområde på del 
av fastigheten Kindbogården 1:60 mellan Härryda kommun och Magnus Månsson 
Fastigheter AB och Melltorps Fastigheter AB. Området uppskattas till ca 6 200 kvm och 
rymmer idag bland annat ett parkeringshus. Avsiktsförklaringen är tidsbegränsad och 
gäller fram till den 30 juni 2020.

Syftet med avsiktsförklaringen är att medge Magnus Månsson Fastigheter AB och 
Melltorps Fastigheter AB möjlighet att på egen bekostnad och med egen tid utreda 
projektidén med att skapa en värdig entré till Mölnlycke centrum. Utredningen ska 
redovisas för kommunen senast den 30 juni 2020. 

Parkeringshuset i Mölnlycke centrum är idag en outvecklad plats och entré till Mölnlycke 
centrum. Magnus Månsson Fastigheter AB och Melltorps Fastigheter AB önskar 
vidareutveckla platsen genom att skapa en profilbyggnad med bostäder i olika 
upplåtelseformer. Genom att lägga lokaler i bottenplan förlängs och stärks det 
kommersiella stråket in mot Mölnlycke centrum. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring om förtur till markområde mellan 
Härryda kommun och Magnus Månsson Fastigheter AB och Melltorps Fastigheter AB 
enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och bostadschef att 
underteckna avsiktsförklaringen. 

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund

Mark- och bostadschef

Bilaga:
Avsiktsförklaring förtur till markområde
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Uppdrag att ta fram förslag till avsiktsförklaring gällande 
etablering av grundskola

I lokalresursplaneringen avseende grundskolor ingår att ersätta nuvarande 
Högadalskolan med nya lokaler på samma fastighet samt viss förändring av 
verksamheten.

Den politiska majoriteten har fört samtal med Internationella engelska 
skolan gällande byggnation och etablering av en fristående grundskola i 
kommunen och bedömer att Högadalskolan är en lämplig placering. 
Internationella engelska skolan samarbetar med Skanska AB i det här 
arbetet.

För att formalisera samarbetet mellan parterna behöver avtal i form av en 
avsiktsförklaring tecknas. Därför ges förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag på ett sådant avtal att underställa kommunstyrelsen för beslut.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag på 
avsiktsförklaring mellan kommunen och Skanska AB med inriktning att 
etablera Internationella engelska skolan på Högadalskolans fastighet.

Per Vorberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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Härryda Kommun 435 80 Mölnlycke  Besöksadress: Råda Torg  Telefon 031-724 61 00  Fax 031-724 61 75
kommun@harryda.se  www.harryda.se

Ordförandens förslag till beslut - Strategisk plan för arbetet med Agenda 2030

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar strategisk plan för arbetet med 
Agenda 2030.

Under förutsättning att kommunfullmäktige antar strategisk plan för arbetet med 
Agenda 2030 uppdrar kommunstyrelsen åt förvaltningen att ta fram förslag till 
strategisk plan 2.0 för behandling på kommunstyrelsens sammanträde i december 2019.

____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-04-25

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 69      Dnr 2017KS1005

Antagande av strategisk plan för arbetet med Agenda 2030 

 
I samband med beslut om budget den 13 november 2017 § 193 gav kommunfullmäktige 
förvaltningen i uppdrag att påbörja ett strategiskt arbete med de globala målen inom Agenda 
2030. Under år 2018 har förvaltningen skapat en organisation och startat arbetet med Agenda 
2030 vilket resulterat i ett förslag till en första strategisk plan. Planen innehåller i korthet att 
pågående arbete som stödjer Agenda 2030 fortgår och förstärks, att två målområden sätts i 
särskilt fokus, en satsning på information och utbildning om Agenda 2030 samt aktivt arbete 
med att söka samverkan och partnerskap med andra aktörer.
Den 7 februari 2019 § 40 bordlade kommunstyrelsen ärendet gällande strategisk plan för 
arbetet med Agenda 2030 till sammanträdet den 4 april 2019.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 7 januari 2019.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 april 2019 § 113 och beslutade då föreslå 
kommunfullmäktige att anta strategisk plan för arbetet med Agenda 2030 samt att den 
strategiska planen för Agenda 2030 ska uppdateras årligen i samband med 
kommunfullmäktiges beslut om budget i juni.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden
Patrik Strömsten (SD), Per Vorberg (M), Roland Jonsson (MP), Bengt Andersson (V), Patrik 
Linde (S), Ronny Sjöberg (C), Peter Arvidsson (SD), Steinar Walsö-Kanstad (KP), Fredrik 
Mossmark (C), David Dinsdale (L), Mats Werner (S), Siw Hallbert (S), Eva-Lotta Liljenzin 
(M), Marie Strid (MP), Marcus Berggren (MP), Roger Nordman (M) och Robert Langholz 
(S).

Yrkanden
Patrik Strömsten (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Roland Jonsson (MP) yrkar med instämmande av Bengt Andersson (V), Patrik Linde (S), 
Steinar Walsö-Kanstad (KP), Mats Werner (S), Siw Hallbert (S), Marie Strid (MP) och 
Robert Langholz (S) att den "strategiska planen Agenda 2030 återremitteras till förvaltningen 
för en grundligare utredning av kommunens påverkan avseende Agenda 2030 som områdena 
klimat och biologisk mångfald".

Per Vorberg (M)) yrkar med instämmande av Ronny Sjöberg (C), David Dinsdale (L) och 
Eva-Lotta Liljenzin (M) bifall till kommunstyrelsens förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-04-25

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Per Vorberg (M) yrkar att "Roland Johnssons återremissyrkande skall betraktas som ett nytt 
ärende, då det handlar om att ”förvaltningen skall göra en grundligare utredning av 
kommunens påverkan avseende Agenda 2030 områdena".”

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 20.10-20.20

Propositionsordning
Ordföranden redovisar att han först kommer ställa proposition på Ronald Jonssons yrkande 
om återremiss och avgörande idag.

Beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag kommer ordförande ställa proposition på 
kommunstyrelsens förslag och Patrik Strömstens avslagsyrkande.

Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning.

Proposition
Efter ställd proposition på Roland Jonssons yrkande om återremiss och avgörande idag finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes.

Den som bifaller att ärendet ska avgöras idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet ska 
återremitteras röstar Nej.

Voteringen utfaller så att 33 ledamöter röstar Ja och 18 röstar Nej, bilaga 1, voteringsbilaga.

Eftersom mer än en tredjedel av ledamöterna röstar Nej har kommunfullmäktige med stöd av 
5 kap. 50 § kommunallagen beslutat återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att den strategiska planen Agenda 2030 återremitteras till 
förvaltningen för en grundligare utredning av kommunens påverkan avseende Agenda 2030 
som områdena klimat och biologisk mångfald.

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

Sammanträdesdatum
2019-04-04

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 113      Dnr 2017KS1005

Bordlagt ärende: Strategisk plan för arbetet med Agenda 2030 

 
Den 7 februari 2019 § 40 bordlade kommunstyrelsen ärendet gällande strategisk plan för 
arbetet med Agenda 2030 till sammanträdet den 4 april 2019.

I samband med beslut om budget den 13 november 2017 § 193 gav kommunfullmäktige 
förvaltningen i uppdrag att påbörja ett strategiskt arbete med de globala målen inom Agenda 
2030. Under år 2018 har förvaltningen skapat en organisation och startat arbetet med Agenda 
2030 vilket resulterat i ett förslag till en första strategisk plan. Planen innehåller i korthet att 
pågående arbete som stödjer Agenda 2030 fortgår och förstärks, att två målområden sätts i 
särskilt fokus, en satsning på information och utbildning om Agenda 2030 samt aktivt arbete 
med att söka samverkan och partnerskap med andra aktörer. 

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 7 januari 2019.
 
Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar strategisk 
plan för arbetet med Agenda 2030 samt att kommunfullmäktige beslutar att den strategiska 
planen för Agenda 2030 ska uppdateras årligen i samband med kommunfullmäktiges beslut 
om budget i juni. 

Roland Jonsson (MP) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
återremitterar den strategiska Planen Agenda 2030 till förvaltningen för en grundligare 
utredning av kommunens påverkan avseende Agenda 2030 områdena och skarpare förslag så 
vi kan uppfylla vår del av 1,5 gradersmålet som togs i Paris 2015 och andra viktiga mål i 
Sveriges miljömålsarbete.

Propositionsordning
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Rolands Jonssons 
yrkande om återremiss. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden därefter ställa proposition på Per Vorbergs yrkande.

Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning.
 
Propositioner
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. Votering begäres.

Page 1 of 3Page 107 of 511



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-04

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet ska avgöras idag röstar 
Ja. Den som bifaller Roland Jonssons yrkande om återremiss röstar Nej. Voteringen utfaller så 
att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 4 votering. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S) 
och Roland Jonsson (MP). 

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

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar strategisk plan för arbetet med Agenda 2030.

Kommunfullmäktige beslutar att den strategiska planen för Agenda 2030 ska uppdateras 
årligen i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget i juni.

----------------------
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VOTERINGSLISTA
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Voteringslista: § 113
Ärende: Bordlagt ärende: Strategisk plan för arbetet med Agenda 2030,  2017KS1005

Bilaga 4. Votering

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ordförande X
David Dinsdale (L), vice ordförande X
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X
Grim Pedersen (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Ronny Sjöberg (C), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Martin Tengfjord (SP), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Robert Langholz (S), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Rickard Rosengren (M), ersättare X
Peter Arvidsson (SD), ersättare X
Resultat 9 4 0
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Utvecklingsfunktionen
Anders Bruce

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-07 2017KS1005  011

Strategisk plan för arbetet med Agenda 2030

Sammanfattning
I samband med beslut om budget den 13 november 2017 § 193 gav kommunfullmäktige 
förvaltningen i uppdrag att påbörja ett strategiskt arbete med de globala målen inom 
Agenda 2030. Under år 2018 har förvaltningen skapat en organisation och startat arbetet 
med Agenda 2030 vilket resulterat i ett förslag till en första strategisk plan. Planen 
innehåller i korthet att pågående arbete som stödjer Agenda 2030 fortgår och förstärks, att 
två målområden sätts i särskilt fokus, en satsning på information och utbildning om 
Agenda 2030 samt aktivt arbete med att söka samverkan och partnerskap med andra 
aktörer. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar strategisk plan för arbetet med Agenda 2030.

Ärendet
Agenda 2030 antogs av FN:s alla medlemsländer i september 2015. Agendan innehåller 
17 globala mål och FN:s 193 medlemsländer har åtagit sig att arbeta för att arbeta utifrån 
målen för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. 

I samband med beslut om budget den 13 november 2017 § 193 uppdrog fullmäktige åt 
förvaltningen att påbörja ett strategiskt arbete med de globala målen och Agenda 2030. 
Förvaltningen har under 2018 skapat en organisation för arbetet med Agenda 2030 och 
genomfört en rad olika aktiviteter i samband med framtagandet av en strategisk plan. 
Arbetet har bedrivits sektorsövergripande med ambitionen att skapa bred delaktighet i 
organisationen. Initialt genomfördes en kartläggning av befintliga styrdokument och 
pågående arbete inom agendans målområden för att synliggöra styrkor och 
utvecklingsområden i förvaltningens verksamhet. I processen med att ta fram en 
strategisk plan har medarbetare från olika verksamheter deltagit i workshops och 
ledningsgrupperna för respektive sektor har tagit fram idéer och förslag till åtgärder i linje 
med agendan. 

Det förslag till strategisk plan som nu tagits fram är en start. Planen och de åtgärder som 
initialt föreslås kommer med tiden att behöva kompletteras och justeras. 
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Den strategiska planen poängterar vikten av dialog, samverkan och partnerskap med olika 
aktörer. Vidare anges vikten av att unga blir delaktiga samt att arbetet präglas av att tänka 
nytt och finna nya lösningar.

Arbetet med Agenda 2030 föreslås på sikt integreras i kommunens ordinarie styrmodell. 
Insatser och åtgärder enligt den strategiska planen bör stegvis integreras i 
verksamhetsplan och sektorsplaner. Uppföljning kommer att ske i årsredovisning och 
verksamhetsberättelse.

Under det närmaste året planeras extra tyngd ges åt kunskapshöjande insatser. Detta 
eftersom kunskap och medvetenhet är nycklar till att skapa motivation i hållbarhets-
arbetet. Målgrupper är kommunens förvaltning, medborgare, näringsliv, föreningar 
och civilsamhället i övrigt.

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh 

Utvecklingschef

Bilaga
1. Strategisk plan Agenda 2030, Version 1.0
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Strategisk plan
Agenda 2030
Version 1.0
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1. Bakgrund
Resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs den 25 september 2015 av 
FN:s generalförsamling. FN:s dåvarande generalsekreterare uttryckte i samband 
med antagandet att ”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och 
vi är den sista som kan stoppa klimatförändringarna”. 

Beslutet om Agenda 2030 innebär att alla FN:s 193 medlemsländer förbundit sig 
att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 
2030. Agendan innehåller 17 odelbara mål och 169 delmål. 

Insatser för att utveckla hållbarhetsarbetet har sedan dess genomförts på 
internationell, såväl som på nationell och lokal, nivå men trots detta har FN 
konstaterat att det krävs att mer görs för att uppnå de globala målen i tid.

Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen 2016 en 
delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet. 

Agenda 2030-delegationen konstaterar att utmaningarna i Agenda 2030 till stor del 
är globala, men lösningarna är företrädesvis lokala och att genomförandet innebär 
en omfattande samhällsomställning. Delegationen identifierar några förutsättningar 
som krävs:

- långsiktighet i beslutsfattandet och nya sätt att identifiera och ta sig an 
komplexa samhällsutmaningar

- ökad medvetenhet och kunskap 
- att barn och unga ses som viktiga aktörer 
- sektorsövergripande partnerskap

2. Uppdraget och processen
2.1  Uppdraget

Efter beslut i kommunfullmäktige har kommunstyrelsen gett förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en strategisk plan för hur kommunen ska arbeta med Agenda 
2030. I uppdraget nämns särskilt att arbetet ska fokusera på de områden där vi kan 
göra störst skillnad. För att nå bästa möjliga måluppfyllelse krävs prioriteringar, 
samordning och uppföljning. I uppdraget framhålls vikten av samverkan med andra 
parter. 

2.2  Processen – så här har vi arbetat med uppdraget
Förvaltningen har skapat en organisation för arbetet med Agenda 2030 där ett team 
bestående av kompetenser inom miljö, folkhälsa och internationellt arbete har getts 
uppdraget att hålla samman arbetet. Arbetet leds av utvecklingschefen.

En kartläggning av styrdokument och pågående arbete har gjorts för att synliggöra 
kopplingar till agendans målområden och synliggöra styrkor och 
utvecklingsområden inom kommunens verksamheter. 

För att inhämta inspiration och kunskap om hur andra kommuner tagit sig an 
uppdraget har dialog förts med kommuner inom GR.

Ca 60 medarbetare från förvaltningens olika verksamheter har deltagit i workshops 
i syfte att skapa delaktighet och medvetenhet om Agenda 2030 samt ta till vara 
kompetens och goda idéer. Samtliga sektorledningsgrupper har därefter ytterligare 
vidareutvecklat idéer och tagit fram konkreta förslag till åtgärder.
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3. Agenda 2030 i Härryda kommun
Härryda kommun ska bidra till den globala förflyttningen i hållbarhetsarbetet 
genom ett aktivt och konkret lokalt arbete med Agenda 2030. Utmaningen är att 
dagens insatser och lösningar inte räcker för att hantera morgondagens utmaningar, 
därför krävs nytänkande och höjd ambitionsnivå i hållbarhetsarbetet. 

Inledningsvis sätts fokus på att arbeta med de områden där kommunen har 
rådighet. Genom att dessutom inspirera och påverka andra aktörer kan vi 
tillsammans ta ytterligare steg i rätt riktning.

Agenda 2030 ska vara utgångspunkt i kommunens styrning och vägledande i 
planerings- och utvecklingsarbete. På så sätt skapas förutsättningar för att 
hållbarhetsarbetet genomsyrar all verksamhet och att arbetet bedrivs långsiktigt. 

4. Det här gör vi redan - exempel på pågående insatser
Kommunen gör mycket som bidrar till hållbarhet och som stödjer genomförandet 
av Agenda 2030, såväl i det dagliga arbetet som i långsiktig planering och 
utveckling. Lagstiftning och nationella mål är grundläggande för styrning för 
kommunen. Det finns dessutom lokala politiska mål, inriktningar och uppdrag samt 
styrdokument så som policyer, riktlinjer, rutiner och handlingsplaner med koppling 
till Agenda 2030, t ex miljöpolicy, livsmedelspolicy, inköps- och upphandlings-
policy, strategi för giftfri kommun, internationell policy, resepolicy med mera. 
Arbetet inom folkhälsa och miljö är exempel på områden inom Agenda 2030 där 
kommunen arbetar så väl konkret och operativt som långsiktigt och strategiskt.

Konkreta insatser med kopplingar till målområden inom Agenda 2030 sker inom 
alla sektorer och verksamheter. Det handlar bland annat om insatser för att 
förebygga psykisk ohälsa, öka tillgänglighet, skapa förutsättningar för hållbara 
transporter och trafiklösningar samt insatser för hållbar samhällsutveckling. Ett 
urval av exempel på pågående insatser finns i bilaga till planen.

5. Två fokusområden för Härryda i det fortsatta arbetet
De 17 målen inom Agenda 2030 är odelbara och det är viktigt att se 
hållbarhetsarbetet som en helhet. Insatser och åtgärder inom ett målområde stödjer 
ofta målen inom flera andra områden. 

För att skapa ökad tydlighet och fokus i arbetet bedöms det angeläget att ändå lyfta 
fram några målområden något mer än de andra. För Härryda kommun bedöms 
målen God hälsa och välbefinnande samt Hållbara städer och samhällen vara de 
områden där kommunen kan göra störst skillnad. Kommunens grundläggande 
uppdrag finns till stor del inom dessa områden varför kommunens rådighet och 
påverkansgrad är stor här. Arbetet med Agenda 2030 kommer inledningsvis att 
utgå från dessa områden men fokusområdena kan komma att kompletteras eller 
förändras i takt med att arbetet utvecklas. 

5.1   God hälsa och välbefinnande
Målområdet handlar om att alla människor ska ha möjlighet till god hälsa och 
välbefinnande i alla åldrar.

Fokusområdet berör bland annat områden som trygghet, tillgänglighet, delaktighet, 
psykisk hälsa, rörelse, livslångt lärande och kreativitet samt tillgång till natur och 
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kultur. Det handlar också om att arbeta förebyggande samt minska effekterna av 
alkohol, tobak och narkotikabruk.

Ur ett globalt perspektiv är hälsan i Sverige generellt sett god. Medellivslängden är 
hög och de flesta människor skattar sin egen hälsa som god. Det finns dock 
betydande skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Tre utmaningar lyfts 
fram på nationell nivå; psykisk hälsa i alla åldrar, livsstilsbetingade riskfaktorer 
samt hälsoproblem kopplade till stadsmiljön som buller och luftföroreningar.

5.2    Hållbara städer och samhällen
Målområdet handlar om att göra städer och samhällen inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara.  

Fokusområdet berör bland annat områden som trygghet, långsiktig 
samhällsplanering, mobilitet och tillgänglighet, inkluderande mötesplatser, 
biologisk mångfald, stabil och hållbar försörjning av energi, vatten och mat.

Utmaningar för Sverige som Agenda 2030-delegationen lyfter fram är 
bostadssegregation, bostadsbrist och ökad skuldsättning samt risk för 
kvalitetsbrister vid planering och byggande i hög takt. Även städers miljö- och 
klimatpåverkan och deras behov av ökad förmåga till motståndskraft (resiliens) 
lyfts av delegationen.

6. Viktiga principer för arbetet med Agenda 2030
Tre principer har identifierats som särskilt viktiga och dessa ska genomsyra 
hållbarhetsarbetet:

 Arbetet ska präglas av att tänka nytt och finna nya lösningar.

 Barn och unga är viktiga aktörer och ska göras delaktiga i arbetet. 

 Vi ska påverka beteenden genom positiva förstärkningar och ge puffar i 
rätt riktning för att stödja att små steg tas.

7. Några nya steg adderas till det vi redan gör
Mycket görs redan idag i kommunen men för att få ytterligare kraft och ta 
ytterligare steg i arbetet mot ett mer hållbart Härryda behöver fler åtgärder göras. 
Inom varje sektor planeras insatser inom ramen för Agenda 2030 och dessa ska 
beskrivas i respektive sektors sektorsplan för 2019. 

Dessutom har några förvaltningsövergripande områden identifierats där det finns 
möjlighet att ta relativt enkla, konkreta steg. 

 Resor och möten inkl fordonspark/bränslen mm

 Upphandlingar och inköp med hållbarhetskrav

 Gång- och cykelvänliga arbetsplatser

 Insatser för ökad fysisk aktivitet

Utöver detta ska långsiktig planering, t ex arbetet med ny översiktsplan och 
Landvetter Södra, ske utifrån ett Agenda 2030-perspektiv. 
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8. Kunskap och medvetenhet – nycklar till förflyttning
Kunskap, medvetenhet och motivation är nyckelord i det kommande arbetet.

2019 blir ett år av kommunikation och information kring Agenda 2030 med syfte 
att bygga en stabil grund för hållbarhetsarbetet. Genom informations- och 
utbildningsinsatser skapas kunskap kring utmaningarna, men också delaktighet och 
motivation till att bidra i hållbarhetsarbetet. Målgrupper är såväl kommunens 
verksamheter som medborgare, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället i övrigt.  

En kommunikationsplan ska utarbetas för att säkerställa kommunikationen kring 
satsningen på Agenda 2030. 

9. Tillsammans gör vi större skillnad - samverkan och 
partnerskap

För att bidra till en förflyttning krävs att många aktörer blir delaktiga. 
Förvaltningen deltar i delregionala- och regionala nätverk för ökad kunskap och 
ökade möjligheter till samarbeten både med akademin men också med aktörer från 
näringsliv, civilsamhälle och andra kommuner. Förvaltningen kommer under 2019 
aktivt att söka dialog, samverkan och partnerskap för att utveckla och driva 
hållbarhetsarbetet framåt. 

10.Struktur och systematik – Agenda 2030 en del av ordinarie 
styrmodell

Arbetet med Agenda 2030 ska integreras i kommunens ordinarie styrmodell och 
utgöra en utgångspunkt för styrning och verksamhetsplanering. Insatser och 
åtgärder som beskrivs i den strategiska planen för Agenda 2030 kommer stegvis att 
integreras i verksamhetsplan och sektorsplan. Uppföljning kommer att ske i 
ordinarie uppföljningsprocesser i årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Ansvaret för planering, genomförande och uppföljning följer chefsansvaret. 
Utvecklingsfunktionen stödjer och samordnar arbetet. 

För att finna former för uppföljning av arbetet med Agenda 2030 följer vi SKL:s 
och Agenda 2030-delegationens kommande förslag på indikatorer för hållbarhet1.

1 SKL och Rådet för kommunal analys, RKA, i dialog med SCB och Agenda 2030-delegationen 
förväntas under våren 2019 presentera ett urval särskilt viktiga nyckeltal för uppföljning av Agenda 
2030 arbetet på kommunal/landsting/region nivå. 
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Bilaga 

Det här gör vi redan - exempel på pågående insatser
En stor del av det som är kommunens grunduppdrag handlar om områden 
som omfattas av Agenda 2030-målen. Här är ett urval av särskilda insatser 
som redan pågår i kommunen som har koppling till olika målområden inom 
Agenda 2030. 
Insatser med koppling till sociala aspekter, hälsa med mera

 Lokal handlingsplan för psykisk hälsa som bland annat innehåller en 
kraftsamling för psykisk hälsa med årliga fortbildningssatsningar för 
personal inom socialtjänst, UTK och personal inom hälso- och sjukvården 
som möter barn och unga.

 MHFA - första hjälpen psykisk hälsa. Kan liknas vid hjärt – lungräddning 
med inriktning psykisk ohälsa. Fem instruktörer utbildades under hösten 
2018 och som nu ska utbilda personal inom olika verksamheter. 

 YAM – youth aware of mental health – startade våren 2018. Syftet är att 
elever i åk 8 ska lära sig om psykisk hälsa, vad psykisk ohälsa är och vad 
som hör till livets upp- och nedgångar. De får också lära sig vart de kan 
vända sig om de själva eller en kamrat mår dåligt.

 Ett projekt som syftar till fullgjord skolgång genom att säkra övergången 
mellan förskola till förskoleklass och erbjuda rätt stöd i tidigt skede 
påbörjades 2018. Projektet finansieras genom sociala investeringsmedel 
och är ett samarbete mellan UTK, SOC och Barn- och ungdomsmedicinska 
mottagningen. 

 Odling och gröna miljöer för hälsa. Odling och trädgårdsskötsel vid 
äldreboenden skapar förutsättningar för ökat välmående.

 Rävlanda trädgård. Mötesplats mellan generationer och kulturer. Har även 
utvecklas till en insats kopplad till psykisk hälsa och naturbaserad rehab.

 Socialtjänsten organiserar olika stödgrupper för barn som har föräldrar 
med psykisk ohälsa/och eller missbruk eller barn som har föräldrar som 
genomgår problematik vid separation.

 Föräldrastöd med både generella och riktade insatser, allt från 
föreläsningar till föräldrautbildningar. 

 Internationellt projekt ”The right to influence for children and youth”. 

 Mångfaldsarbete. Kommunen visar var sitt ställningstagande i frågor om 
likabehandling och mångfald.

 Strategi för ökad tillgänglighet.
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Insatser med koppling till samhällsutveckling, energi, transporter, avfall 
med mera 

 Arbetet med Landvetter Södra sker utifrån dess målområden 
Internationellt, Innovativt, Modernt och Mänskligt. 

 Naturvårdsplan, grön plan, friluftsplan, kulturmiljöplan och 
skogsvårdsplan finns för kommunen.

 Energi- och klimatrådgivare finns för såväl näringsliv som privatpersoner.

 Ekosystemtjänstanalys har gjorts inför utveckling av Mölnlycke.

 Säkert och jämnt vattenflöde i Mölndalsån som klarar såväl torka som 
extrem nederbörd. 

 Kommunen driver på för att få till stånd Götalandsbanan genom 
kommunen. 

 Busslinje mellan Landvetter centrum och flygplatsen har kompletterat 
flygbussarna.

 Laddstolpar till elbilar uppsatta.

 Deltagande i S3 projektet (Shared Shuttle Services), som syftar till att 
undersöka möjligheten att på sikt minska antalet korta bilresor i tätbebyggt 
område. 

 Cykelinfrastrukturen utvecklas varje år och cykelställ sätts upp vid 
kollektivtrafikpunkter. Cykelkarta finns.

 Utredning av förutsättningarna för säker cykelförbindelse mellan 
Landvetter och Mölnlycke.

 Kartläggning och åtgärder för minskat buller från det kommunala vägnätet.

 Sortering av kompost för biogasproduktion

 God möjlighet till källsortering i kommunen och nu även klädinsamling.

 Fritidsbank för utlåning av fritidsutrustning till medborgare.
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Sektorn för samhällsbyggnad
Jessica Stenhoff

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-04-22 2019KS199  340

Årsredovisning 2018, verksamheten för vattentjänster

Sammanfattning
Enligt 50 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:413), som trädde i kraft 1 januari 
2007, ska VA-verksamheten särredovisas och upprätta en särskild verksamhetsberättelse 
med en balans- och resultaträkning i enlighet med god redovisningssed. 

I lagstiftningen är det krav på särredovisning där det ska framgå hur huvudmannen har 
fördelat kostnaderna. Enligt regelverket ska verksamhetens avgifter motsvara 
självkostnaden. Verksamheten redovisar varje år en särskild balans- och resultaträkning 
som ett led i att tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för såväl drift och 
investeringar.

Vatten- och avloppsverksamheten (VA) finansieras genom avgifter via intäkter från en 
fastställd VA-taxa.

Verksamheten har arbetat fram ett förslag till årsredovisning för 2018. Fastställd 
redovisning ska finnas tillgänglig för fastighetsägarna. Årsredovisningen kommer att 
finnas på kommunens hemsida. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 2018 för verksamheten för 
vattentjänster.

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef

Jessica Sténhoff
Vatten och avfallschef

Bilaga: 
Förslag till årsredovisning 2018, verksamheten för vattentjänster
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Verksamheten för vattentjänster 

Årsredovisning 2018

Finnsjön 2018-09-03
Foto: Vatten- och avfallsverksamheten
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Årsredovisning
Vattenverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år 2018. 
Årsredovisningen produceras av vattenverksamheten i samarbete med ekonomi-
verksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige.

Foton:  Vatten- och avfallsverksamheten
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Organisation
Vattenverksamheten inom sektorn  
för samhällsbyggnad är organiserad 
under kommunstyrelsen.
Ordförande:  Per Vorberg (M)
Samhällsbyggnadschef:  
Håkan Jacobsson
Verksamhetschef för vatten 
och avfall: Jessica Sténhoff

 

VERKSAMHETEN

Kontaktcenter har tagit över kundtjänsten från Vatten- 
och avfallsverksamheten. Det har resulterat i generösare 

telefontider och en fortsatt mycket god service. 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSELagen om allmänna vattentjänster, som gäller från 1 januari 2007 ställer
krav på att vattenverksamheten särredovisas och att särskild balans- och
resultaträkning upprättas. Taxan innehåller avgifter för dagvattenkostnader.

Vattenverksamheten är särredovisad vad gäller drift. Däremot redovisas inte 
verksamheten som egen balansräkningsenhet. Tillgångar och skulder ingår i 
kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som 
hör till vattenverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående 
balanser per 2018-12-31 har upprättats i denna redovisning.

Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt 
i en resultatutjämningsfond. Anläggningsavgifter intäktförs löpande samt 
läggs in periodiserade i anläggningsregistret. I övrigt följer verksamheten 
kommunens redovisningsprinciper.

Uppdrag 
Vattenverksamheten ska verka för en god försörjning enligt lagen om allmänna 
vattentjänster, övriga föreskrifter och direktiv. Inom verksamhetsområdet ska 
vattenverksamheten:

• Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet.

• Skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och 
föreskrifter.

• Omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav för vidare 
transport till recipient.

• Omhänderta och avleda dag- och ytvatten från anslutna fastigheter 
och gator.

• Utföra drift och underhåll av kommunens ledningsnät, 
vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och 
tryckstegringsstationer.

• Genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god 
dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten.

• Utföra investeringar i form av utbyggnad av ledningsnätet för dricks-, 
spill- och dagvatten med tillhörande anläggningar för tillkommande 
bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen.

• Kontrollera och byta ut vattenmätare enligt bestämd utesittningstid.

• Ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar.

• Upprätta försörjningsplaner för dricks-, spill- och dagvatten.

• Upprätta miljörapporter, verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter 
och bokslut samt ta fram driftstatistik.
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Drift, avloppsreningsverk
Genom regelbunden kontroll har avloppsreningen vid de olika verken 
fungerat enligt ställda utsläppsvillkor. Personalen har vidareutbildats enligt 
fastställda utbildningsplaner. Producerat avloppsslam har avyttrats till jord-
förbättringsmedel genom PR Slamsugnings försorg.

Drift, spillvattenavledning
Under året har inspektioner utförts på brunnar och ledningar som har resul-
terat i underhållsåtgärder för att minska mängden ovidkommande vatten till 
ledningsnätet. Rensningar i dagvattenledningar och kring dagvattendam-
mar. Underhåll kring fördröjningsmagasin har utförts för att minska risken 
för översvämningar. Delar av kommunens ledningsnät har filmats för att 
lokalisera och dokumentera fel i både dagvatten och spillvattenledningar. 

Under året har det varit 22 stycken stopp i ledningsnätet för spillvatten och 
dagvatten. Under året har 3 662 032 m3 avloppsvatten mottagits och renats, 
varav 3 293 328 m3 har renats vid Ryaverket i Göteborg. Kommunens egna 
reningsverk har mottagit och renat 332 296 m3 i Rävlanda reningsverk och 
36 408 m3 i Hällingsjö reningsverk.

Drift, dricksvattenverk och dricksvattendistribution
Dricksvattenprovtagning har utförts enligt gällande kontrollprogram och 
årets analysresultat från distributionsnätet har varit godkända. Under året har 
1 996 975 m3 dricksvatten levererats från vattenverken, därav har 180 025 m3 
levererats från Mölndal kommun och 60 488 m3 från Partille kommun. Den ej 
debiterade mängden från ledningsnätet är 18 procent. Inom distributionsnätet 
har 15 stycken vattenläckor åtgärdats.

Kartverksamhet
Driftdatasystemet VA-banken med tillhörande ledningskartor har under 
året ajourförts och uppdaterats. Nybyggnads- och förbindelsepunktskartor 
har upprättats till nyanslutna fastigheter.

Kvalitet
Kvalitetsarbetet vid leverans av dricksvatten omfattar olika typer av 
åtgärder som ledningsförnyelse, spolningar, rengöring av reservoarer 
och vattenprovtagning på vägen från vattentäkt till abonnent. Vat-
tenverksamheten utför även rening av spillvatten där kväve, fosfor och 
syreförbrukande ämnen tas bort i olika processer. Provtagning och 
analyskontroll sker kontinuerligt.

Övriga händelser
Sommaren 2018 var en torr sommar med bevattningsförbud från juli till 
november i hela kommunen. Information om bevattningsförbud till abon-
nenterna genomfördes via hemsidan, sms-utskick och sociala medier med 
uppmaning till besparing.  Under de första månaderna med bevattningsför-
bud sänktes den totala förbrukningen med cirka 20 %. Det resulterade i att 
dricksvattnet kunde stabiliseras och återhämta sin vattennivå under senare 
delen av året. Ett flertal insatser genomfördes under sommaren och hösten 
för att säkerställa dricksvattenleveransen till abonnenterna. 

Varje år lagar kommunen ett 
antal vattenläckor och åtgärdar 
stopp i spillvattenledningar. 

Under 2018 reparerades 
15 vattenläckor.  Och 22 
avloppsstopp i spillvatten-
ledningar åtgärdades.

Våra abonnenter släpper ut 
1,9 miljoner m3 spillvatten i 
ledningarna. 

Reningsverken tar emot 3,6 
miljoner m3 avloppsvatten, 
mestadels regnvatten. Det 
innebär ett inläckage på 1,7 
miljoner m3 under 2018.

ARV   Avloppsreningsverk 

VV     Vattenverk

 

VERKSAMHETEN,
FORTS. 
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Kommunstyrelsen utsåg den 27 augusti 2018 § 286 Svevia AB för entrepre-
nadarbeten med överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås, råvat-
tenpumpstation med intagsledningar, högreservoar och ett nytt vattenverk 
i Hindås. Under oktober månad skrev Härryda kommun och Svevia AB 
under ett samverkansavtal som grundas i partnering som entreprenadform. 

Under året har detaljplanen för det nya vattenverket i Hindås arbetats fram 
för att möjliggöra ett antagande under 2019. 

Kommunen fick en stämningsansökan av en entreprenör på grund av en 
avtalstvist och som avgjordes i Tingsrätten under hösten 2017. Efter Tingsrät-
tens domslut har entreprenören överklagat domen och har fått prövningsrätt 
i Hovrätten som troligtvis kommer ta upp domen under 2019.

Pilotanläggningen på Bocköhalvön i Hindås har avslutats under juni må-
nad. Resultaten från anläggningen ska ligga till grund för olika kommande 
processer i det nya vattenverket.

Samarbetet mellan kommunerna i regionen har fortsatt med gemensamma 
utbildningar och gemensamma behov och möjliga samarbetsformer. Det 
pågår också ett arbete i Göteborgsregionens kommunalförbund (VGR) om 
möjliga samarbetsformer mellan kommunerna.

  Uppgiftsmått, tkr
   2018 2017            2016      

Vattenverk (st)  3 3 3  
Reningsverk (st)  2 2 2  
Pumpstationer (st)  38 38 37 
Tryckstegringstationer (st)  18 18 18  
Reservoarer (st)  4 4 4  
Anslutna personer (st)*)   29 203 29 112 28 709 
VA-abonnenter (st)  6 661 6 582 6 523 
Inköpt vatten (tm3)  241 235 101 
Försålt vatten (tm3)  1 825 1 675 1 651 
Renad avloppsmängd (tm3)                   3 662 3 411 3 509  
Ledningslängd, dricksv. km  277 274 247*)  
                         spillv. km  251 249 289*)  
                         dagv. km  175 173 160*)

*) Ledningslängder enligt kartverk från GIS utan serviser och enskilda ledningar. 
 

  Investeringar, tkr
   Utfall  2018 Budget 2018 Utfall 2017 
Inventarier 11 100 1 
Förnyelse befintligt ledningsnät 13 184  7 014 2 986 
Nya ledningar 2 187  57 359  689 
Förnyelse VV samt ARV 10 803 13 345 37 415 
Nya serviser i VO  936 0 762  
Byte vattenmätare 223  0 86 
Exploatering VA**) 7 085 6 700   70 660 
Summa    

  **)Inbetalda anläggningsavgifter 2018, 6 077 tkr. 

Västra Nedsjön
Foto: Marie Ullnert
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Förnyelse ledningsnät 13 mkr
Förnyelse av dricksvattenledning Gnejsvägen 2,7 mkr, Björrödsmotet 4,0 
mkr, Ahlhagen 2,0 mkr, Metallvägen 3,0 mkr. Övriga mindre projekt och 
utredningar där VA-ledningar har renoverats 1,3 mkr.

Nya ledningar 2,2 mkr
Komplettering av del av dricksvattenledning i Rådasjön 0,3 mkr. Förstärkning 
av ny dricksvattenledning vid Vällsjön mot Pixbo 0,4 mkr. Ny VA-ledning 
vid Stockslid 0,3 mkr. Övriga mindre projekt där VA-ledningar har anlagts 
1,2 mkr.

Förnyelse VV,  ARV samt stationer 10,8 mkr
Ny uttagsbrunn för Rävlanda grundvattentäkt 0,3 mkr. Färdigställande av 
ombyggnad av Finnsjöns vattenverk 8 mkr. Färdigställande av trycksteg-
ringsstation Råda Stock 0,3 mkr. Upprustning av serverhall på Finnsjön 0,1 
mkr. Intagsstationen, pilotprojektet vid Bocköhalvön 0,2 mkr. Ny tryck-
stegringsstation vid Stråkvägen 0,7 mkr. Renovering och automatisering av 
Finnsjödämme 0,9 mkr.

Förstärknings arbete med ny dricksvattenpump för att säkerställa vattenle-
veransen i Finnsjön 0,3 mkr.

Exploatering VA 7 mkr
Ombyggnation av Härsjödämme 1,1 mkr. Övriga exploateringar som         
Kobackavägen, Landvetters backa, Roskullen 5,9 mkr.

ARV   Avloppsreningsverk 

VV     Vattenverk

Ombyggnad av Finnsjöns vattenverk
Foto: Vatten- och avfallsverksamheten

Härsjödämme
Foto: Vatten- och avfallsverksamheten
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Personal 
Vattenverksamheten har hela ansvaret för både produktion och distribution. 
Under året har en drifttekniker slutat och ersatts. 

Kurser, studieresor med mera
Personal har deltagit i kurser enligt följande: Arbete på väg, Heta arbeten, 
Maintmaster - uppgradering underhållssystem, Innovationsdagar - nyheter 
inom VA-området - forskning, Nödvattendagarna 2018, Entreprenadjuridik, 
Entreprenadbesiktning, Fällor och fallgropar i VA-förhållanden, Fortsätt-
ningsutbildning projektledare, Vattentjänstlagen i stadsbyggande, Läck-
sökningskurs, Att leda och samordna utan att vara chef, Livsmedelshygien 
dricksvatten, Halkkörning, Dataskyddsförordningen.

Personal har deltagit i kommun och region överskridande möten för erfaren-
hetsutbyten, samordning, gemensamma aktiviteter och samarbete.

Arbetsmiljö
Under året har det genomförts två verksamhetsmöten, två ledningsmöten 
inom VA, åtta arbetsplatsträffar och 37 arbetsmöten. Medarbetarsamtal 
och uppföljningssamtal har genomförts under året med alla medarbetare. 

Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser 
både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet 
och utförande. Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter 
avseende arbetsmiljö, livsmedelskontroll (dricksvatten), miljöfarlig verk-
samhet (utsläppskontroll efter rening av spillvatten), leveranssäkerhet och 
egenkontroll, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas 
och ständigt utvecklas.

Kompetent personal
Det behövs välutbildad och engagerad personal för att driva verksamheten. 
Attraktiva lönenivåer tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll och en bra 
arbetsmiljö ökar förutsättningarna för att behålla kunniga och välutbildade 
medarbetare till vattenverksamheten. I likhet med föregående verksamhetsår 
sker verksamhetsrapportering, kontroll och tillsyn av olika slag, vilket medför 
ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som adminis-
trativt och informativt.

Styrning
Vattenverksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Investe-
ringsmedel måste säkerställas i nivå med vad som krävs för att vidmakthålla 
vattenanläggningen i ett godtagbart skick och för att säkerställa en tillfred-
ställande vattentjänstförsörjning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

  
 

 

PERSONAL

 

FRAMTID
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Resultaträkning, tkr
 Bokslut 2018 Bokslut 2017 Bokslut 2016 
Verksamhetens intäkter, not 1 67 312 63 813 59 433
Verksamhetens kostnader, not 2    -40 315 -47 410 -52 935
Avskrivningar, not 3 -11 947 -9 794 -8 102

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter, not 4 2 475 2 213 1 692
Finansiella kostnader, not 5 -7 802 -6 278 -5 124

Resultat före extraordinära poster 9 723 2 544 -5 036
Extraordinära intäkter 
Extraordinära kostnader 
Resultat 9 723 2 544 -5 036

Balansräkning, tkr
 Bokslut 2018 Bokslut 2017 Bokslut 2016 
Tillgångar 
Affärsfastigheter 414 766 384 090         274 542 
Maskiner och inventarier 1 368 1 579             1 962
Summa anläggningstillgångar, not 6 416 134 385 669        276 504
Fodringar                         7 707 2 736 2 543
Summa tillgångar 423 841 388 405 279 047

Eget kapital och skulder
Eget kapital, not 8 9 227 -496 -3 040
varav årets resultat 9 723 2 544 -5 036

Avsättningar
Avsättning för pensioner 4 275 4 052 3 819
Summa avsättningar 4 275  4 052 3 819
Långfristiga skulder, not 9 407 146 382 331 276 095
Kortfristiga skulder, not 10 3 193 2 518 2 173
Summa skulder 410 339 384 849 278 268
Summa eget kapital och skulder 423 841 388 405 279 047
 

Kommuninterna kostnader 2018

Kostnad tkr   Förklaring
Kontaktcenter  462    Andel av tjänster i kontaktcenter
Ekonomi 373      Andel av tjänster på ekonomi
  och ekonomisystem
Ledning och adm. 
SHB 616  Andel av kostnader sektorsledning
Lokalkostnader 120 Internhyra för lokaler
Städ 108 Interna tjänster
IT-kostnader 526 IT-kostnader mot IT-funktionen, 
  datorer licenser
Mät & GIS 430 Andel av tjänster och 
  systemkostnader
Transporter 
och resor 1 089 Internhyra av fordon 
  av Mark och anl.

 

EKONOMI
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Noter, tkr  
  2018      2017
Not 1.  Verksamhetens intäkter 67 312 63 813 
 Brukningsavgifter  64 574 61 443
 Övriga intäkter 2 738 2 370

Not 2.  Verksamhetens kostnader 40 315 47 410
 Entreprenad-köp av verksamhet 19 210 19 413
 Personalkostnader 12 290 11 403
 Övriga kostnader (konsulter, el,  8 815 16 594
 förbrukningsmaterial mm)

Not 3. Avskrivningar 11 947 9 794
 Affärsfastigheter 11 501 9 294
 Maskiner och inventarier 446 500

Not 4. Finansiella intäkter 2 475 2 213
 Ränta på ej resultatförda anläggningsavgifter 2 475 2 213

Not 5. Finansiella kostnader 7 802 6 278
 Ränta på investeringsutgifter 7 802 6 278

Not 6. Verksamhetens anläggningar 416 134 385 669
 Materiella anläggningstillgångar
 Affärsfastigheter 414 766 384 090
 Maskiner och inventarier 1 368 1 579

Not 7. Fodringar 7 707 2 736
 Kundfodringar i kommunens debiteringssystem 7 707 2 736

Not 8. Eget kapital 9 227 -496
 Verksamhetens resultatfond där 
 överskott i resultaträkningen fonderas 9 227 -496

Not 9. Långfristiga skulder 407 146 382 331
 Lån från kommunen 284 797 262 973
 Kvarvarande skuld avseende anläggningsavgifter 122 349 119 358

Not 10. Kortfristiga skulder 3 193 2 518
 Periodiserade anläggningsavgifter 2 796 2 447
 Kunder 397 71
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    Maskiner och 
Mkr Affärsfastigheter inventarier Summa

Anskaffningsvärde 490 251 15 680 505 931
Ack ned-/avskrivningar   -106 161 -14 101 -120 262

Ingående bokfört värde 2018 384 090 1 579 385 669

Årets investeringar 42 177  235 42 412
Årets försäljningar 0 0 0
Årets avskrivningar -11 501  -446 -11 947
Årets nedskrivningar 0 0  0
Omklassificeringar	 -18	 18	 0
Avskrivning	omklassifi- 
	cering/flyttningar	 0	 0	 0

Utgående bokfört värde  414 766 1 368 416 134

Härryda kommun | 435 80 Mölnlycke | 031–724 61 00 
kommun@harryda.se
facebook.com/harrydakommun
harryda.se
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Sektorn för samhällsbyggnad
Eliza Farmand

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-04-10 2019KS200  450

Årsredovisning 2018, verksamheten för avfallstjänster 

Sammanfattning
Reglerna för kommunernas avfallshantering återfinns i miljöbalken och 
avfallsförordningen. I lagstiftningen finns inget specifikt krav på särredovisning men 
enligt regelverket ska verksamhetens avgifter motsvara självkostnaden. Sektorn för 
samhällsbyggnad redovisar varje år även avfallsverksamheten med en särskild balans- 
och resultaträkning som ett led i att tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för såväl 
drift och investeringar. Avfallsverksamheten finansieras enligt särskilt avfallstaxa.

Sektorn har arbetat fram ett förslag till årsredovisning för 2018. Fastställd redovisning 
ska finnas tillgänglig för fastighetsägarna. Årsredovisningen kommer att finnas på 
kommunens hemsida. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisning 2018 för verksamheten för avfallstjänster 
enligt föreliggande förslag.

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Jessica Sténhoff

Verksamhetschef vatten och avfall

Bilaga: 
Förslag till årsredovisning 2018, verksamheten för avfallstjänster
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Årsredovisning
Avfallsverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år 2018. 
Årsredovisningen produceras av avfallsverksamheten i samarbete med 
ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige 2019-xx-xx §xx.

Illustrationer: Eva Mellergårdh Wernersson. 
Övriga bilder från Avfallsverksamheten, samt Mostphotos.
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Kommunen har ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. I 
detta ingår inte ansvar för insamling av verksamhetsavfall. Producenterna 
ansvarar för insamling av avfall med producentansvar. Kommunen finansie-
rar kostnaderna för avfallsverksamheten via taxa för avfall och slam medan 
producenternas kostnader finansieras av en avgift på produkten. Kommun-
fullmäktige fastställer kommunens taxa för avfall och slam. 

Kostnaden för avfallsverksamheten består främst av hämtning av hushålls-
avfall, drift och underhåll av Bråta återvinningscentral för grovavfall och 
hushållens farliga avfall, slamtömning av enskilda avlopp och kostnader för 
gränsöverskridande besök på återvinningscentraler. Det ingår även att ad-
ministrera verksamheten genom avfallsplanering, kundservice, fakturering 
och information. 

Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering 
av tillgångar och skulder som hänför sig till avfallsverksamheten har gjorts 
och en balansräkning med utgående balanser per 2018-12-31 har upprättats 
i denna redovisning. 

Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i 
en resultatutjämningsfond. I övrigt följer verksamheten kommunens redo-
visningsprinciper. 

Organisation
Avfallsverksamheten inom sektorn  
för samhällsbyggnad är organiserad 
under kommunstyrelsen.
Ordförande: Per Vorberg (M)
Samhällsbyggnadschef:  
Håkan Jacobsson
Verksamhetschef för vatten 
och avfall: Jessica Sténhoff
Avfallsingenjör: Eliza Farmand

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 

VERKSAMHETENUppdrag
Kommunen har lagstadgad skyldighet att ta hand om hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall från verksamheter. Även slam från enskilda av-
loppsanläggningar är kommunens ansvar.

Avfall ska hanteras på sådant sätt att största möjliga miljö- och samhällsnytta 
uppnås. I det arbetet deltar alla - från producenterna till hushållen. 

Hushållen har en skyldighet att sortera ut och lämna sitt avfall via de olika 
insamlingssystem som finns. Hushållen har också en skyldighet att följa de 
regler som finns för avfallshanteringen i kommunen. 

Avfallet ska hanteras enligt den prioritetsordning som beskrivs i avfallshie-
rarkins fem steg:

 1. Förebyggande av avfall
 2. Återanvändning
 3. Materialåtervinning
 4. Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
 5. Deponering

 
EU beslutar ramarna för avfallshanteringen och riksdagens miljömål styr 
den miljömässiga aspekten. 
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VERKSAMHETEN,
FORTS. 
 

Kommunens avfallsverksamhet hanteras med hjälp av följande anläggningar 
och företag. 

Renova AB och Renova Miljö AB
Renova-koncernen är uppdelad i två bolag, Renova AB och Renova Miljö 
AB. Renova AB arbetar med ägarkommunernas direkttilldelade uppdrag. 
Renova Miljö AB konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, 
verksamheter och kommuner. Härryda kommun är delägare i Renova AB 
med 0,9 procent av aktierna. Därigenom har kommunen tillgång till avfalls-
kraftvärmeverket vid Sävenäs, förbehandlingsanläggningen  för matavfall på 
Marieholm, sorteringsanläggningar för grövre industri-, bygg- och grovavfall 
samt deponi i Tagene och Fläskebo.

Insamlingsentreprenörer
Under året 2018 ansvarade Renova Miljö AB för insamling av farligt avfall. 
Även hämtningen av slam från enskilda anläggningar ansvarade Renova Miljö 
AB för. Renova AB fick efter en direkttilldelning ansvaret för insamling av 
hushållsavfall.

Bråta återvinningscentral, ÅVC
Bråta ÅVC är Härryda kommuns anläggning för insamling av grovavfall 
och farligt avfall. Här kan hushållen lämna in grovavfall som till exempel 
metallskrot, trä, trädgårdsavfall och elektronikavfall. Utsedd entreprenör, 
efter upphandling enligt LOU, för drift och bemanning på Bråta ÅVC är 
Allfrakt AB/Veolia Recycling Solutions Sweden AB. 

Gemensamt passersystem
Härryda kommun har ett avtal med Bollebygds kommun som gör det möjligt 
för invånarna att nyttja Råssa återvinningscentral, vilket är mycket vanligt 
bland boende i Härryda kommuns östra delar. Från 2011 kan kommunens 
invånare även besöka ÅVC i Ale-, Kungsbacka-, Lerums- och Partille 
kommun samt Göteborgs- och Mölndals stad. Hemkommunens regler gäller.

Insamling av farligt avfall
Kommunen har i dagsläget fyra behållare för insamling av mindre farligt 
avfall, den så kallade Samlaren. Behållarna finns i matbutiker i Rävlanda, 
Hindås och Mölnlycke. 

Tre gånger under året har Renova Miljö AB kört turer med den så kallade 
Farligt avfall-bilen (FA-bil) där invånarna har haft möjlighet att lämna till 
exempel färg, hushållskemikalier och småelektronik.Det finns även möjlighet 
att beställa hämtning av farligt avfall vid fastigheten, mot avgift.

För att uppmuntra till återanvändning så hade turen i maj och september 
sällskap av en Second hand-bil. Denna bil samlade in begagnade saker som 
till exempel kläder, porslin och böcker. Sakerna lämnades över till hjälpor-
ganisationen Rescue Mission i Mönlycke.

LOU Lagen om offentlig upphandling
FA-bil Bil för insamling av farligt avfall
FTI Förpacknings- och tidningsinsamlingen
ÅVC Återvinningscentral
ÅVS Återvinningsstation

Våra abonnenter 
lade 6 390 ton 
avfall i sopkärlet 
2018. Detta 
motsvarar 169 kg 
per person.
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Insamling av förpackningar och tidningar - ÅVS
För insamling av tidningar och förpackningar finns 26 stycken återvinnings-
stationer (ÅVS) runt om i kommunen, som Förpacknings- och Tidnings-
insamlingen (FTI) ansvarar för, på uppdrag av producenterna. Kommunen 
och vissa privatpersoner upplåter marken medan FTI står för insamling och 
underhåll av stationerna. 

Under året har FTI kunnat bygga om ett flertal av stationerna med moder-
nare och tåligare behållare.

Fastighetsägare har även möjlighet att sluta avtal med privata entreprenörer 
om fastighetsnära insamling av producentansvarsmaterial. Detta förekom-
mer i vissa flerfamiljshus. 

Insamling av elektriska och elektroniska produkter samt lysrör 
och glödlampor                                                                              
Elektriska och elektroniska produkter samt lysrör och glödlampor omfattas 
av producentansvar. El-Kretsen är ett icke-vinstdrivande bolag som har i 
uppdrag att samla in och behandla uttjänt elektronik samt bärbara batterier. 
Genom avtal med kommunen fungerar Bråta återvinningscentral som en 
insamlingsplats åt El-Kretsen.

Lysrör, glödlampor och mindre elavfall kan lämnas på återvinningscentra-
lerna, i Samlaren eller vid de schemalagda turerna med FA-bilen. Elektro-
nikavfall kan även, mot en avgift, hämtas vid fastigheten. 

Hämtning av hushållsavfall
Insamlingssystemet är uppbyggt för att stimulera till återvinning och 
återanvändning genom att tillämpa differentierad och viktbaserad taxa. 
Abonnemang för insamling av matavfall eller hemkompostering har en 
lägre fast avgift än abonnemang för osorterat avfall. Utsortering av material 
som omfattas av producentansvar, främst förpackningar och tidningar, mo-
tiveras av viktavgiften. Hämtningssystemet ger även möjlighet till glesare 
hämtningsintervall för de som genererar lite avfall och sorterar ut matavfall.

Insamling av matavfall 
Idag sorterar 59% av kunderna ut matavfall för tillverkning av biogas och 
biogödsel.

År 2018 samlades 5 029 ton hushållsavfall (exkl grovavfall) in till förbränning. 
Grovavfall från hushållen lämnas nästan uteslutande av hushållen själva på 
Bråta ÅVC.

I Samlaren kan 
man lämna 
små-elektronik, 
batterier och 
lampor.

2018 1 362

 Insamling av 
matavfall (ton)
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PERSONAL 

Regionalt samarbete
De tretton kommunerna i göteborgsregionen har arbetat fram en regio-
nal avfallsplan, A2020, som är antagen i kommunerna och går i linje med 
Härryda kommuns arbete och plan för ett mer hållbart samhälle. Förutom 
att ha gemensamma avfallsmål fördjupas även samarbetet inom avfallshan-
teringen för varje år. 

Under 2018 har man påbörjat arbetet med den regionala avfallsplanen för 
perioden 2021-2030. Avfallsplanen är utgångspunkten till hur kommunerna 
inom göteborgsregionen arbetar med avfallsfrågor och den kommer att ha 
ett stort fokus på en effektiv och hållbar avfallshantering. Den kommande 
avfallsplanen kommer även att innehålla mål och åtgärder för att arbeta 
högre upp i avfallshierarkin och därmed förebygga uppkomsten av avfall. 

Under Europa minskar avfallet-veckan i november var avfallsverksamheten 
delaktig genom att tillsammans med ett flertal andra kommuner inom Västra 
Götalands län samla in textiler för återanvändning och återvinning. Totalt 
samlades 568 kg in.

Övriga händelser
Avfallsverksamheten har genomfört en riskutredning över kommunens 
alla återvinningsstationer för att säkerställa att de har bra och tillgängliga 
placeringar sett ur ett miljöperspektiv.

Verksamheten har tillsammans med Lerums kommun, Partille kommun, 
Göteborgs stad samt Renova AB gjort en gemensam upphandling av nya 
matavfallspåsar som är av papper för den goda miljönyttans skull och även 
upphandlat nya avfallskärl som till större del består av återvunnen plast.

Under året har avfallsverksamheten haft två ”Bytardagar” på återvinnings-
centralen Bråta för att lyfta nyttan med återanvändning och ett cirkulärt 
samt hållbart konsumtionsbeteende. 

Under sommaren fick två studenter en anställning på VA- och Avfallsverk-
samheten för att bland annat genomföra en inventering av alla fettavskiljare 
som finns i kommunen.

Avfallsverksamheten genomförde under hösten en upphandling av Pavil-
jongen vilket är ett återbrukshus som ska byggas på Bråta ÅVC. Tyvärr blev 
det inga inkommande anbud för detta projekt.

Efter ett gemensamt beslut med RenoNorden AB om ett förtida upphörande 
av avtalet för hämtning av hushållsavfall direkttilldelades uppdraget till kom-
munens delägarbolag Renova AB. Detta nya avtal påbörjades 1 april 2018 
med en avtalsperiod om 7 år.

Personal
Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende arbets-
miljö och miljöfarlig verksamhet, samtidigt som en kostnadseffektiv verksam-
het ska utformas och ständigt utvecklas. Framtida verksamhetsbehov måste 
säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga 
behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande.

Välutbildad och engagerad personal krävs för att driva verksamheten. Att-
raktiva lönenivåer måste erbjudas för att tillsammans med ett attraktivt 
arbetsinnehåll och en bra arbetsmiljö skapa förutsättningar för att locka 
välutbildade medarbetare till avfallsverksamheten. 

Det samlas in matfett och fallfrukt 
på Bråta ÅVC. Matfettet omvandlas 
till bland annat biodiesel. Fallfrukten 
blir till biogas och biogödsel. För 
2018 blev det 18,7 ton fallfrukt.
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I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kon-
troll, övervakning och insyn av olika slag. Dessa krav ökar och medför ett 
ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt 
och informativt. 

Personalförändringar
Inga personalförändringar har genomförts under året 2018.

Kurser, studieresor med mera
Under året har personal deltagit på bland annat kurs i ”Undantag för före-
skrifter och taxa”, medverkat på avfallsnätverk för göteborgsregionen och 
även på matavfallsnätverk med region Skåne.

Personal har även besökt Avfall Sveriges års- och höstmöte.

Personal från avfallsverksamheten, kontaktcenter och från Bråta ÅVC har 
deltagit i kommunöverskridande möten för erfarenhetsutbyten, gemensamma 
aktiviteter, mässor och samarbeten. 

Vidare har verksamheten även varit delaktig i att se över en risk- och bered-
skapsplan för kommunen.

Arbetsmiljö
Under verksamhetsåret har det genomförts två verksamhetsmöten, ett led-
ningsmöte och fyra arbetsplatsträffar. Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal 
har genomförts med alla medarbetare.

Styrning
Antalet årsarbetare 2018-12-31 på avfallsverksamheten var två varav en arbe-
tar heltid med avfallsfrågor. Övriga är handläggare och en verksamhetschef 
för vatten och avfall. 

Verksamhetens entreprenörer för farligt avfall, slamtömning samt drift av 
Bråta ÅVC upphandlas enligt LOU med en avtalstid om fem år och med 
möjlighet till förlängning i upp till 24 månader. Renova Miljö AB utförde 
slamtömning och även insamling av farligt avfall.

Drift och bemanning på Bråta återvinningscentral sköts av Veolia Recycling 
Solutions Sweden AB. Verksamhetens styrning av avtal med respektive 
entreprenör sker genom bland annat entreprenadmöten, avstämningar och 
avtalsuppföljningar.

Genom konsortialavtalet som kommunen har med Renova AB är kommunen 
bunden att lämna allt brännbart hushållsavfall för behandling på Renovas 
anläggning i Sävenäs och matavfallet ska gå till Renovas anläggning på 
Marieholm där det förbehandlas. Även deponiavfallet går genom detta avtal.
Efter en direkttilldelning av hämtning av hushållsavfall har Renova AB 
detta uppdrag sedan 1 april 2018. Alla direkttilldelningar har reviderats och 
kommunala chefsnätverket för Renova (KCR) har sedan tillsammans med 
Renova AB skrivit under avtalen. 
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Balansräkning 
tkr Bokslut 2018       Bokslut 2017
Tillgångar
Affärsfastigheter 9 675           10 163
Maskiner och inventarier 1 826            1 940
Summa anläggningstillgångar, not 8  11 501             12 103

Kortfristiga fordringar, not 9 1 873             1 025 
Summa omsättningstillgångar 1 873       1 025 
Summa tillgångar  13 374             13 128

Eget kapital och skulder
Ingående eget kapital 1 474           -588
Årets resultat  -967             2 062 
Summa eget kapital 507             1 474

Avsättningar
Avsättning för pensioner 171                 164
Summa avsättningar 171                 164

Skulder
Långfristiga skulder, not 10  12 681              10 295
Kortfristiga skulder kunder, not 11  15                 19
Summa skulder 12 696             10 314 

Summa eget kapital och skulder                                      13 374               13 128 

 

EKONOMI Resultaträkning  
tkr Budget 2018 Bokslut 2018  Bokslut 2017  
Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter, not 1 30 254 29 219 29 706
  varav kommuninterna intäkter, not 2 1 372 1 903 1 861
Övriga externa intäkter, not 3 349 3 106 1 204
Summa intäkter 30 603 32 325 30 910

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader  1 352 1 265 1 163
Entrepr., köp av verksamhet 25 660 28 876 24 582
Övriga kostnader, not 4 2 362 1 986 1 931
  varav kommuninterna kostnader, not 5 626 1 185 1 133
Avskrivningar, not 6 951 929 923
Finansiella kostnader, not 7 278 236 249

Summa kostnader 30 603 33 292 28 848

Resultat 0 -967 2 062 
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Not 1.  Taxor och brukningsavgifter Bokslut 2018      Bokslut   2017
Kommunens avfallstaxa bygger på
självkostnadsprincipen och enligt beslut 
ska kostnadstäckningsgraden vara 100 %. 29 219 29 706

Not 2.  Kommuninterna intäkter
Brukningsavgifter för intern 
kommunal verksamhet. 1 903  1 861

Not 3.  Övriga externa intäkter
Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror 
och tjänster av annan kommun 3 106 1 204

Not 4.  Övriga kostnader 1 986 1 931
Inköp anläggningstillgångar 18 43
Anläggnings- och underhållsmaterial 96 40
Div främmande tjänster (vattenanalyser deponi, 
dataprogram, besiktning och licensavg.)                  1 228                    1 133  
Konsulttjänster  160 40 
Lokal- och markhyror 44 44
Hyra/leasing 4 5
Bränsle, energi och vatten 80 75
Transporter och resor 17 15
Förbrukningsinventarier  28      42
Kontorsmaterial och trycksaker 31 22
Porto, IT och telekommunikation 124 148
Information, annonser och reklam 87 169
Försäkringar och riskavgifter 26 5
Div kostnader (medlemsavgifter) 43 152

Not 5.  Kommuninterna kostnader
Central administration (personal, ekonomi,  
 IT och lokalhyra), el, städning etc. 1 185 1 133

Not 6.  Avskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan  
med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod. 928 923

Tekniska anläggningar, år 25-50 25-50 
Inventarier, maskiner, år  5-10 5-10
Transportmedel, år 5 5

Not 7.  Finansiella kostnader
Verksamheten belastas med kommunens
internränta, två procent för år 2018, på det  
bokförda värdet på verksamhetens  
anläggningstillgång 236                         249

Balansräkning 
tkr Bokslut 2018       Bokslut 2017
Tillgångar
Affärsfastigheter 9 675           10 163
Maskiner och inventarier 1 826            1 940
Summa anläggningstillgångar, not 8  11 501             12 103

Kortfristiga fordringar, not 9 1 873             1 025 
Summa omsättningstillgångar 1 873       1 025 
Summa tillgångar  13 374             13 128

Eget kapital och skulder
Ingående eget kapital 1 474           -588
Årets resultat  -967             2 062 
Summa eget kapital 507             1 474

Avsättningar
Avsättning för pensioner 171                 164
Summa avsättningar 171                 164

Skulder
Långfristiga skulder, not 10  12 681              10 295
Kortfristiga skulder kunder, not 11  15                 19
Summa skulder 12 696             10 314 

Summa eget kapital och skulder                                      13 374               13 128 

Noter
Not 8. Materiella anläggningstillgångar

tkr                 Affärsfastigheter       inventarier     Summa

Anskaffningsvärde  14 558  4 809    19 367

Ack ned-/avskrivningar -4 395 -2 869 -7 264

Ingående bokfört värde 10 163 1 940 12 103

Årets investeringar 56  270 326
Årets försäljningar 0 0 0
Årets avskrivningar  -544 -384 -928
Årets nedskrivningar 0 0  0
Omklassific./flyttningar	 0	 0	 0
Avskrivning	omklassifi- 
cering/flyttningar	 0	 0	 0

Utgående bokfört värde  9 675 1 826 11 501

Maskiner och

Not 9.  Kortfristiga fordringar       Bokslut 2018        2017
Kundfordringar i Future 
debiteringssystem.                                  1 873         1 025

 
Not 10.  Långfristiga skulder
Lån från kommunen                              12 681       10 295

Not 11. Kortfristiga skulder kunder              15             19
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Utvecklingsfunktionen
Rebecka Isaksson 

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-05-03 2019KS250  107

Tolkförmedling Väst – Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet 
för direktionen år 2018

Sammanfattning
Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade den 29 mars 2019 362 § att med vissa 
ändringar godkänna årsredovisningen för 2018 samt att översända årsredovisningen till 
medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

I revisionsberättelsen för 2018 har revisorerna för Tolkförmedling Väst tillstyrkt att 
respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna 
i densamma.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Tolkförmedling Väst år 2018.

Kommunfullmäktige beviljar direktionen för Tolkförmedlingen Väst och de enskilda 
ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning. Detta i enlighet med 
förslag från Tolkförmedling Västs revisorer med motiveringen att revisorerna har 
tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas och då revisorerna inte har framfört någon anmärkning.

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilagor
1. Protokollsutdrag 362 §
2. Tjänsteutlåtande – Årsredovisning
3. Årsredovisning
4. Internkontrollrapport
5. Revisionsberättelse
6. Rapport från sakkunnig
7. Förbundsordning
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Dnr 19/0021-1 

2019-03-29 

  

 1 (1) 

 

Årsredovisning 2018 

 
Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2018 och översänder den till 

medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska 

innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och finansieringsanalys. 

 

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads Kommun upprättat 

bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2018.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande  

 ÅRSREDOVISNING 2018, dnr 19/0021-2 

 Internkontrollrapport, 19/0021-3 

 

Beslutet ska skickas till 

Västra Götalandsregionen, samt till kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, 

Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, 

Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Öckerö. 

 
 

 

 

Åsa Fröding 

Förbundsdirektör 
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Förvaltningsberättelse 

Inledning 
”En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den 
enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” (Förvaltningslagen 13 §).  

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov 
av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalandsregionen och 
kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, 
Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, 
Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje medlem 
har tillskjutit 1 krona per kommuninnevånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 
medlemmens andel i kommunalförbundet. 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 

Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 
medlemmar. Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från sina 
medlemmar och är huvudman för verksamheten. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt 
ansvar för verksamheten. 
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En direktion med ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda 
revisorer finns för att granska förbundets verksamhet. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 
2013. Förmedlingsverksamheten bedrivs på fem orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till 
en ökad integration i samhället. 

Ledord 
Förbundets ledord är professionalitet, tillgänglighet och trygghet. Ledorden är en del av 
förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra 
verksamheten. 

Omvärldsbild 
UNHCRs årliga rapport visar att flyktingströmmarna i världen är de största sedan andra 
världskriget. 68,5 miljoner människor lever idag på flykt i världen och under 2017 ökade antalet 
tvångsfördrivna med 2,9 miljoner. Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från Syrien, 
Afghanistan, Sudan, Myanmar och Somalia.1 

Migrationsverket redovisar prognoser vid fem tillfällen per år under 2018, till skillnad från senare 
år, har en stabil prognos gällande antalet asylsökande visats. Migranter har fortsatt haft begränsade 
möjligheter att ta sig till och igenom Europa och prognosen utgår ifrån att gränshinder kvarstår 
samt att EU:s och Turkiets migrationsuttalande består.2  

I maj beslutade regering att förlänga gränskontrollen i sex månader och i november förlängdes 
beslutet ytterligare tre månader. Fortsatta gränskontroller kvarstår även i Schengenmedlemstaterna 
i Europa.3  

Resultatet för 2018 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är ca 4 000 färre 
jämfört med 2017. Flest asylsökande kom från Syrien, Irak, Iran, Georgien och Eritrea. Jämfört 
med föregående år har antalet asylsökande halverats från både Syrien och Afghanistan medan 
antalet asylsökande från Iran och Georgien har ökat. Kommunmottagandet har jämfört med 
föregående år nästintill halverats.4 

1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2017 
2 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2018 
3 www.regeringskansliet.se 
4 www.migrationsverket.se 
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Nuläge 
Under 2018 har Tolkförmedling Väst utfört ca 337 000 uppdrag. Budgeterat antal uppdrag för 
2018 var 335 000. Föregående år utfördes 
336 000 uppdrag. Medlemmarnas köp av 
förbundets tolktjänster i relation till köp 
av andra leverantörer har under de 
senaste två åren följts upp. Vid den första 
mätningen köpte medlemmarna 
tolktjänster från andra leverantörer 
motsvarade ca 25 000 uppdrag. 
Förbundet arbetade därefter aktivt med 
att öka avtalslojaliteten. I den andra 
mätningen hade det negativa utfallet 
halverats. 

De mest efterfrågade språken är arabiska 
och somaliska som tillsammans står för 
drygt 54 % av uppdragen. Persiska, dari, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani 
följer därefter. Arabiska har ökat med knappt två procentenheter medan somaliska, persiska och 
dari har minskat. Sedan 2016 har efterfrågan på dari halverats. De tio största språken utgör knappt 
85 % av samtliga tolkuppdrag.  

Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där 
alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant 
och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, rättssäkerhet och 
tillgänglighet i alla led.  

Tolkförmedling Väst 

 har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.

 hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring.

 har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.

 arbetar miljömedvetet.

 bidrar till ökad kunskap om behovet av professionella språktolkar och översättare i
samhället.

Måluppfyllelse 
Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till 
kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt 
kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder. 

Under året har ett utvecklingsarbete av synpunktshanteringen pågått. Ett särskilt team arbetar 
sedan hösten 2018 gemensamt med synpunktshanteringen och därmed för en ökad kvalitetssäkring 
av verksamheten. 

Inom förbundet finns en god ekonomisk medvetenhet, vilket har uppnåtts genom att 
verksamhetens ekonomi på olika sätt kontinuerligt under året kommunicerats och redovisats för 
verksamheten. 

Arabiska
37%

Somaliska
17%

Persiska 7%

Dari 6%

BKS 4%

Tigrinja 4%

Sorani 3%

Polska 2%

Albanska 2%

Turkiska 2%

Övriga 
16%

Figur 2 Språkfördelning 2018
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För att frigöra mera effektiv tolktid och minska resor mellan tolkuppdragen har förbundet 
utvecklat tolktjänsterna på distans. Förbundet uppmanar även tolkar att resa kollektivt för att 
minska miljöpåverkan. 

Under 2018 har representanter från förbundet informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande 
i olika forum. Bland annat har förbundet varit representerat på EuroPride, utbildningsinstitutioner 
och mässor. Förbundet erbjuder även medlemmarna gratis utbildning i tolkanvändande. 

För att vara en attraktiv uppdragsgivare arbetar förbundet kontinuerligt med att erbjuda 
uppdragstagarna vidareutbildning och kompetenshöjande insatser. För att säkerställa 
marknadsmässiga arvoden görs årligen en översyn av arvodena. Under 2018 infördes även en ny 
arvodesmodell som ett led i detta arbete. 

Verksamhetsmål 2018 och måluppfyllelse 
Målen för 2018 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

Kvalitetsmål 

 Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %.

 Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.

 Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.

 Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.

 Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga
1 %.

Ekonomiskt mål 

 Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster.

Miljömål 

 Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.

Arbetsmiljömål 

 Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året.

Måluppfyllelse 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %. 
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2018 var 13 % vilket är en ökning på 
knappt två procentenheter från föregående år. Senaste årens stora efterfrågan på tolkar har 
resulterat i att auktorisation inte varit nödvändig för att få uppdrag, motivationen för att 
auktorisera sig har därmed minskat. Den senaste tidens generella minskning på efterfrågan av 
språktolktjänster i samhället har resulterat i att förbundet i större utsträckning lyckats rekrytera 
redan etablerade och i viss mån auktoriserade tolkar. De auktoriserade tolkarna representerar dock 
inte de mest efterfrågade språken. Kammarkollegiet auktoriserar heller inte i alla efterfrågade 
språk. Målet är inte uppfyllt.  

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som 
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 
Under 2018 utfördes 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen av sjukvårdstolkar vilket är en 
minskning med 0,9 procentenheter från föregående år. Minskning bedöms bero på att VGRs andel 
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hälso- och sjukvårdsuppdrag har ökat med 2,8 procentenheter samt att förbundet under året 
tappat tre tolkar med sjukvårdskompetens. Förbundet har dock vid årets slut totalt sex fler tolkar 
med sjukvårdskompetens jämfört med föregående år. Dessa representerar likväl inte de mest 
efterfrågade språken. Förbundet har endast tillgång till fem sjukvårdsauktoriserade tolkar på 
arabiska varav endast en är verksam inom Göteborgsregionen. På somaliska som är näst mest 
efterfrågade språket finns ingen sjukvårdsauktoriserad tolk att tillgå. Målet är inte uppfyllt.  

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.  
Förbundet har under senaste åren målmedvetet arbetat för att öka andelen tolkar med 
utbildningsnivå 1C. Under 2018 har 56,3 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C, 
vilket är en ökning med 10,6 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  

Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2018 tillsatte förbundet 99,2 % av antalet inkomna beställningar. Detta är en ökning på 0,4 
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.  

Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga     
1 %.  
Under 2018 var antalet tillfällen då tolkar kommit försent eller uteblivit till bokade uppdrag 0,8 % 
vilket är en förbättring med 0,4 procentenheter jämfört med 2017. Anledningen till detta förmodas 
vara att förbundet utvecklat arbetet med synpunktshantering. Detta har bland annat inneburit att 
tolkar med avvikelser konsekvent följts upp. Målet är uppfyllt.  

Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster. 
Under 2018 förväntades en ökad digitalisering ske genom att ett nytt verksamhetssystem skulle 
införas. Då upphandlingen av nytt verksamhetssystem inte föll ut enligt plan inföll inte heller den 
förväntade digitaliseringen. 40 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag har under 2018 
inkommit via digitala tjänster vilket är en minskning om två procentenheter jämfört med 2017. 
Minskningen är svår att förklara men en tänkbar orsak kan vara att användarvänligheten i 
nuvarande system inte är optimal och att bland annat korrigeringar av beställningar måste göras i 
personlig kontakt med förmedlare. Målet är inte uppfyllt. 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag. 
Under 2018 har totalt 40,4 % tolkuppdrag utförts på distans, vilket är en minskning på 1,2 
procentenheter jämfört med föregående år. I Skaraborgsområdet dominerar telefontolkning och i 
Göteborgsområdet bokas främst platstolkning. Antalet tolkuppdrag har minskat i Fyrbodal-, 
Skaraborg- och Sjuhäradsområdet och ökat i Göteborgsområdet, vilket förklarar minskningen av 
tolkuppdrag utförda på distans. Målet är inte uppfyllt.  

Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året. 
Sjukfrånvaron har sjunkit med 0,5 procentenheter. Sjukfrånvaron har inte minskat i den 
omfattning som förväntades. Resultatet påverkas starkt av några få medarbetares längre icke-
arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte uppfyllt.  

Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm i alltifrån kortare meddelanden till längre 
tolkningsuppdrag.  
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Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl i direktkontakt med förmedlingspersonal som digitalt 
via webb och app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider 
administreras bokningar via direktkontakt av Västra Götalandsregionens regionservice. Dygnet 
runt, årets alla dagar, tillsätts tolk inom fem minuter för akuta tolkuppdrag via förbundets nya 
tjänst TolkNu.  

Förbundet har under 2018 utfört ca 337 000 uppdrag och av antalet inkomna beställningar har 
99,2 % tillsatts vilket är en ökning från föregående år. Förbundet har under perioden förmedlat 
språktolktjänster på 104 språk.  

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2018 337 000 99,2 % 

2017 336 000 98,8 % 

2016 355 000 97,6 % 

2015 307 000 97,3 % 
Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 

Tolkar och översättare 
Den 31 december 2018 hade förbundet 1 088 aktiva tolkar vilket är en ökning om 96 tolkar. Vid 
samma tidpunkt fanns också 87 aktiva översättare. En översyn under året av översättarregistret har 
resulterat i att 64 ej aktiva översättare har avslutats. 27 uppdragstagare är verksamma både som 
tolk och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 251 auktoriserade och av dem har 58 tolkar 
även sjukvårdsauktorisation.  

Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och erbjuder för närvarande endast 
auktorisation i ca 40 språk för språktolkar och i ca 30 språk för översättare. Detta kan jämföras 
med de ca 200 språk som talas i Sverige och de 104 språk som förbundet under föregående år 
tillsatte tolk i. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.  

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2018 
genomförde 248 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 46 % erhöll godkänt 
resultat. Andelen godkända resultat har minskat jämfört med föregående år samtidigt som antalet 
genomförda rekryteringstest har ökat. Förklaringen till detta tros vara att arbetsmarknaden nu i 
större utsträckning erbjuder fler arbetstillfällen och tolkaspiranter med tillräcklig kompetens 
erhåller i större utsträckning andra mer attraktiva yrken.  

Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets 
tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar. 
Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 
vidareutbildning och handledning i förbundets regi.  

Under 2018 utfärdades 148 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet. 
Under de två senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 
50 tolkar har under året höjts till nivå 1C vilket innebär kompetensnivån under auktorisation. 
Totalt 41 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och drygt 56 % av förbundets uppdrag 
utfördes av 1C-tolkar. 

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen erbjuder 
förbundet samtliga aktiva tolkar en utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
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SRHR. Under 2018 genomgick 86 tolkar denna utbildning, vilket är 24 fler än föregående år. Totalt 
har förbundet 305 aktiva tolkar med SRHR-kompetens. 

År Antal genomförda 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal genomförda 
SRHR-utbildningar 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 2 Test och utbildningsstatistik 

Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive 
lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala tillställningar 
till exempel julfika. Samtliga träffar har varit uppskattade kommunikationstillfällen för såväl 
uppdragstagare som förbundets personal.  

Kunder 
Den 31 december 2018 hade förbundet 4 903 registrerade 
medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till ca 
1900 kunder. 99,9 % av förmedlade uppdrag köps av 
medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen, 
som står för ca 72 % av de bokade uppdragen vilket är en 
ökning mot föregående år. Göteborgs Stad står för drygt 
hälften av medlemskommunernas totalt bokade uppdrag, 
dvs. nästan 15 %. 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fem tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fem lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad, 
Trollhättan och Uddevalla, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. 
Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, 
Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat 
telefonisystem köps separat.  

Figur 4 Organisationsschema 

VGR
72,0%

Medlems-
kommuner

28,0%

Icke 
medlemmar

0,1%

Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag
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Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har haft 

fem möten under 2018. 

Förbundets direktion utgjordes 2018-12-31 av: 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 

Aslan Akbas (S), ordförande Björn Thodenius (M), vice ordförande 

Rustan Hälleby (M), ersättare Jonas Kristiansen Adelsten (S), ersättare 

Alingsås kommun Borås Stad 

Per- Gordon Tranberg (M), ledamot Lars-Åke Johansson (S), ledamot 

Leif Hansson (S), ersättare  Birgitta Bergman (M), ersättare 

Essunga kommun Falköpings kommun 

Daniel Andersson (M), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 

Gunilla Hermansson (KD), ersättare Pia Ragnar (M), ersättare 

Grästorps kommun Gullspångs kommun 

Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 

Jens Persson (S), ersättare  Eric Mellberg (M), ersättare 

Götene kommun Hjo kommun 

Anders Månsson (GF), ledamot Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot 

Lars Holmberg (L), ersättare Bodil Hedin (S), ersättare 

Karlsborgs kommun Lerums kommun 

Elise-Marie Samuelsson (S), ledamot Eva Andersson (C), ledamot 

Kjell Sjölund (C), ersättare  Ulf Utgård (M), ersättare 

Lidköpings kommun Lilla Edets kommun 

Lena O Jenemark (S), ledamot Ingemar Ottosson (S), ledamot 

Rasmus Möller (M), ersättare Julia Färjhage (C), ersättare 

Mariestads kommun Mölndals stad 

Björn Fagerlund (M), ledamot Shahla Alamshahi (S), ledamot 

Janne Jansson (S), ersättare  Merjem Maslo (M), ersättare 

Munkedals kommun Orust kommun 

Hans-Joachim Isenheim (MP) Catharina Bråkenhielm (S), ledamot 

Malin Corner (M), ersättare  Ulf Sjölinder (L), ersättare 
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Skara kommun   Skövde kommun 

Michael Karlsson (S), ledamot  Birgitta Johansson (C), ledamot 

Ewa Karlsson (M), ersättare   Anita Löfgren (S), ersättare 

 

Tibro kommun   Tidaholms kommun 

Rasmus Hägg (S), ledamot   Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 

Maria Maric (KD), ersättare   Gunilla Dverstorp (M), ersättare 

 

Trollhättans Stad   Töreboda kommun 

Margreth Johnsson (S), ledamot  Mikael Faleke (M), ledamot 

Michael Meijer (M), ersättare  Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 

 

Uddevalla kommun   Ulricehamns kommun 

Stefan Skoglund (S), ledamot  Inga-Kersti Skarland (S), ledamot 

Elving Andersson (C), ersättare  Sebastian Gustavsson (M), ersättare 

 

Vara kommun   Öckerö kommun 

Ulf Genitz (C), ledamot   Kent Lagrell (M), ledamot 

Agneta Edvardsson (M), ersättare  Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

Personal 
Under året har befintligt verksamhetssystem uppgraderats vilket medfört att processer kopplade till 
förmedlingsarbetet har förändrats och digitaliserats. Utifrån förbundets förändrade förutsättningar 
och behov har bemanning, arbetsfördelning och arbetssätt anpassats. Detta har kunnat ske genom 
pensions- och annan naturlig personalavgång. För att säkerställa en stabil bemanning utifrån 
verksamhetens behov har också ett medvetet och målinriktat rekryteringsarbete pågått under året. 
Befintliga personalresurser har omfördelats och en kommunikatörstjänst inrättades. Tjänsten 
tillsattes i februari av dåvarande förbundssekreterare. En ny förbundssekreterare rekryterades 
externt. Tre team inrättades i förmedlingsarbetet för att specifikt hantera prissättning, synpunkts- 
och ekonomihantering. 
 
Verksamhetschefen i Borås gick i pension i maj och en ny verksamhetschef rekryterades externt. 
Denne tillträdde i februari. Under mellanperioden arbetade den tidigare verksamhetschefen för 
Boråskontoret med det förbundsövergripande kvalitetsarbetet FR2000.  
 
Samtliga nyanställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, medarbetare genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid två tillfällen.  
 
Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med avtalet. Samtliga löner är utvärderade i relation till 
uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge. 
 
För tredje året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag. Årets externa 
föreläsare var Chris Sundqvist-Järn och rubriken var ”Tänker inte alla som jag”. Avsikten med 
föreläsningen var att öka var och ens självkännedom i syfte att förbättra samarbetet inom 
förbundet och dialogen med kunden. Att alla anställda inom förbundet en gång om året ges 
möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av medarbetarna och vi-känslan inom förbundet 
har vuxit sig starkare för varje år.  
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Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2018 hade förbundet 56 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 44 
kvinnor och 12 män. Vid samma tidpunkt var fyra tillsvidareanställda studielediga och två 
föräldralediga.  
 
Under året har 66 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 
personalomsättning om 24,6 %. Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört 
antal arbetade timmar motsvarande 57,6 årsarbetare (åa). Antalet utförda timmar av timavlönad 
personal har minskat från föregående år och motsvarar för året 2,0 åa. Totalt har antalet arbetade 
timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 66,4 åa vilket är samma omfattning som 
föregående år. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97 %. 89 % 
av kvinnorna respektive 93 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för 2018 är 6,8 % 
vilket är en minskning om 0,5 procentenheter 
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron har 
inte minskat i den omfattning som förväntades. 
Resultatet påverkas starkt av några få 
medarbetares längre icke-arbetsrelaterade 
sjukfrånvaro. Under hösten har flera av 
förbundets medarbetare drabbats av influensa 
vilket påverkat även korttidsfrånvaron under 
samma tid.  
 

Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  

Händelser av väsentlig betydelse 

Ny verksamhetschef 
I februari tillträdde en ny verksamhetschef för kontoret i Borås. Den tidigare verksamhetschefen 
för Boråskontoret gick i pension i maj. 
 

Upphandlingar 
I början av året dömde Kammarrätten till förbundets nackdel i målet avseende upphandling av 
nytt verksamhetssystem. Förbundet valde att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen vilka ej 
tilldelade förbundet prövningstillstånd. Under sommaren påbörjades därför en ny 
upphandlingsprocess tillsammans med externt upphandlingsstöd.  
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Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2018 
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5-årsjubileum 
I april 2018 hade förbundet varit i drift i fem år. Detta uppmärksammades genom att 
uppdragstagare bjöds in att fira med personalen på respektive kontor. Jubileet firades även på 
direktionsmötet i april.  
 

Uppdaterat verksamhetssystem och införande av app 
Under året har befintligt verksamhetssystem uppdaterats vilket medfört att flera processer 
digitaliserats och förenklats samt att en app införts i vilken tolkarna hanterar sina uppdrag. Den 
tidigare tolkrapporten i pappersform har därmed avvecklats.  
 

Ny arvodesmodell 
Efter att verksamhetssystemet uppdaterats och appen för tolkar införts kunde sista delen av den 
nya arvodesmodellen även tas i bruk. Arvodesmodellen innebär ökad digitalisering och en 
förenkling i hur tolkarnas resor rapporteras och ersätts.  
 

EuroPride 2018 
Förbundet har under sommaren i samarbete med VGR deltagit på EuroPride 2018. Syftet var i 
första hand att sprida kunskap om förbundet och dess verksamhet.  
 

Beslut om nya medlemmar 
12 nya medlemskommuner godkändes för inträde januari 2019. 
 

Flytt av Boråskontoret 
På grund av att en total ombyggnad av fastigheten där förmedlingskontoret i Borås var beläget 
flyttade verksamheten permanent till nya lokaler under hösten. 
 

TolkNu 
I december infördes den nya tjänsten TolkNu. Tjänsten bokas via app alternativt webb och 
telefontolk på efterfrågat språk tillsätts inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. TolkNu är 
framtagen för att möta tolkbehov som uppstår akut.  

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Efterfrågan av förbundets tjänster har varit något högre än förväntat under 2018 och är i nivå med 
föregående år. Den generella efterfrågan på tolk i samhället tros de närmaste åren sjunka något. 
Under hösten gjordes en ny mätning av kundernas avtalslojalitet gentemot förbundet. Resultatet 
visade en större avtalslojalitet jämfört med tidigare mätning. Kombinationen av att förbundet får 
tolv nya medlemmar 2019 och att befintliga kunder ökar avtalslojaliteten bör skapa förutsättningar 
för att bibehålla nuvarande volym under det kommande året.  
 
För att säkerställa tolkförsörjningen i förbundet pågår ett ständigt rekryteringsarbete av nya 
uppdragstagare samt vidareutbildningsinsatser för befintliga tolkar. Förbundets nuvarande 
utmaning i att hitta lämpliga kandidater till tolkyrket på efterfrågade språk bedöms dock fortgå. 
  
Efter högsta Förvaltningsdomstolens dom gällande upphandling av nytt verksamhetssystem 
påbörjade förbundet under sommaren en ny upphandling. Implementering av ett nytt 
verksamhetssystem förväntas ske under senare delen av 2019. Beroende på införande av nytt 
verksamhetssystem och därmed ökad digitalisering och automatisering av förmedlingsarbetet kan 
nuvarande bemanningsbehov avseende förmedlingsarbetet komma att förändras.  
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Förbundets verksamhet med placering i Göteborg kommer under sommaren 2019 att flytta till 
nya lokaler. Detta på grund av att nuvarande lokal ej kan möta verksamhetens behov samt att en 
omfattande nybyggnation i direkt anslutning till lokalen kommer påverka möjligheten att bedriva 
verksamheten. En översyn av förutsättningar för förbundets samtliga kontor genomfördes under 
2018 i enlighet med tidigare direktionsbeslut. Resultatet av översynen kommer att behandlas på första 
direktionsmötet 2019.  
 
Då det pågående arbetet med kvalitetsledningssystemet FR2000 varit betydligt mer omfattande än 
vad som först bedömdes kommer arbetet fortgå under hela året. Förhoppningen är dock att en 
kvalitetscertifiering ska kunna ske i slutet av 2019 alternativt början av 2020.  
 
Förbundet har under året erbjudit sina medlemmar tolkning via Skype. I takt med införande av ett 
modernare verksamhetssystem under 2019 förväntas tjänsten utvecklas ytterligare och på sikt 
användas av fler kunder. 

Förbundets investeringsverksamhet 
2018 fanns en investeringsbudget på 3,5 mkr gällande nytt verksamhetssystem vilken inte nyttjats 
på grund av överklagande av upphandlingen. Tidigare gjorda investeringar 2013 på inventarier 
skrevs av på fem år och blev under 2018 helt avskrivna. Avskrivningen baseras på anskaffnings-
värdet.  

Ekonomi 
Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets 
intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. 
Intäkter fås genom förmedling av språktolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för 
kommunalförbundet är arvoden till uppdragstagare. Den totala kostnaden för arvoden och totala 
intäkter är beroende av hur mycket tjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera 
medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 
 
Direktionen fastställer varje år verksamhetsplan och budget för de tre kommande åren i enlighet 
med kommunallagen. Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten och i budgeten anges de ekonomiska resurserna samt de av direktionen fastställda 
målen. 
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr. 
 

Likviditet 
Förbundet har haft en god likviditet under hela 2018 och den checkkredit som finns på 10 mkr har 
inte utnyttjats.  
 

Mål för god ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

 Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

 Checkkrediten ska ej nyttjas 
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 
att checkkrediten inte nyttjats. 
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Under de tidigare verksamhetsåren har förbundet gjort ett kraftigt 
överskott och tillsammans med medlemsandelarna har detta genererat ett stabilt eget kapital vilket 
gör att den ekonomiska ställningen är god. Det ekonomiska överskottet tillsammans med 
medlemsandelarna är de likvida medel som förbundet byggt upp. Direktionen har fastställt att 
lägsta nivå på eget kapital ska vara 20 mkr. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
tas även ett beslut om eventuell återbetalning av eget kapital. Dock krävs ett eget kapital om minst 
25 mkr för att återbetalning ska bli aktuell. Checkkrediten kommer därför att finnas kvar.  
 
Inga investeringar har skett sedan driftstarten 2013 som påverkat likviditeten och därmed har inget 
behov av lån uppstått. Det överskott som genererats under de senaste verksamhetsåren gör att den 
ekonomiska ställningen är god.  
 

Utfall i förhållande till budget 

Bakgrund till budget 
Budget 2018 är planerad utifrån rådande förutsättningar och efterfrågan av uppdrag våren 2017 
samt utfall av 2016. Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 335 000 
uppdrag samt att förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en 
treprocentig prishöjning nödvändig. 
 

Utfall 
Efterfrågan av tolktjänster blev något högre än lagd budget för 2018. Utfallet blev drygt 337 000 
uppdrag, vilket är ca 2 000 uppdrag fler än budgeterat. Att medlemmarna under året i större 
utsträckning lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms ha påverkat utfallet positivt. Resultatet 
blev knappt 5,3 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot 
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att drygt 70 % av 
uppdragen utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå. På grund av överklagad 
upphandling av verksamhetssystem kunde inte den nya arvodesmodellen implementeras samtidigt 
som den nya prislistan infördes i början av året. Detta medförde en större kostnadstäckning under 
årets första månader. Den nya arvodesmodellen infördes i maj då uppgradering av befintligt 
system gjordes. 
 
Direktionskostnaderna är högre än budgeterat vilket är ett resultat av hög närvaro på 
direktionsmötena. Personalkostnaderna är även högre än budgeterat. Främst kostnaderna för 
pensionsförsäkring, semesterlön och arbetsgivaravgifter avviker mot budget.  
 
Förbundet har ett utfall på knappt en miljon kronor mindre än budgeterat avseende tolkutbildning. 
Avvikelsen var förväntad då intresset för tolkyrket minskat och utbildningsplatserna utanför 
Göteborg inte kunnat fyllas. Däremot har fler utbildningsplatser erbjudits i Göteborg för 
tolkaspiranter från hela regionen. 
 
Under året har möbler köpts in till såväl enskilda arbetsplatser som mötes- och lunchrum. Främst 
har gamla möbler som följde med vid bildandet av förbundet bytts ut. Som ett led i att förbättra 
arbetsmiljön ytterligare har bland annat specialstolar och ljudabsorbenter införskaffats. 
Möbelinköpen har påverkat utfallet gällande förbrukningsinventarier men har ansetts nödvändiga.  
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På grund av att upphandlingen av nytt verksamhetssystem blev överklagat i början av året har 
förbundet belastats med ökade kostnader. Dels har förbundet dömts till att påbörja en ny 
upphandling av nytt verksamhetssystem och konsultkostnader för externt upphandlingsstöd har 
därmed påverkat utfallet. Dessutom har nuvarande verksamhetssystem uppgraderats av 
leverantören till en ny version vilket innebar att befintlig verksamhetsversion inte längre 
uppdaterades. Förbundet tvingades in i den nya versionen och därmed ökade kostnader.  
 
Förbundets största kund förde under året fram ett behov av en akut tolktjänst i likhet med privat 
aktörs utbud. Under hösten framfördes detta behov som akut vilket resulterade i att förbundet 
genom en snabb produktutveckling och inköp av teknisk lösning kunde möta kundens behov och 
den nya tjänsten lanserades i december. Konsekvenserna blev dock ökade kostnader för förbundet. 
 
Trots ökade kostnader till följd av uteblivet verksamhetssystem, ny upphandling och ny tjänst har 
förbundets kostnader för tekniska lösningar och externt upphandlingsstöd rymts inom den totala 
budgeten. Detta beror främst på att investeringen för 2018 uteblev och därmed även de planerade 
avskrivningarna för året.  
 

INTÄKTER Utfall 2018 Budget 2018 

Förmedlingstjänster 203 744 191 620 

Övriga intäkter 196 0 

Summering 203 940 191 620 

KOSTNADER   

Direktionskostnader 767 700 

Personalkostnader  29 759 29 230 

Arvoden och ersättningar tolkar 156 205 148 840 

Tolkutbildning 1 244 2 200 

Lokalkostnader 2 966 2 900 

Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser 3 174 3 000 

Inventarier, förbrukningsmaterial 675 560 

Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal 3 716 3 400 

Finansiella kostnader 139 790 

Summering 198 645 191 620 

RESULTAT   

  5 295 0 
Tabell 4 Utfall mot budget 2018 

 

Balanskrav utifrån årsresultat 
Balanskravet uppfylls 2018. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
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Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 

    

Verksamhetens intäkter 1 203 940 186 901 

Verksamhetens kostnader 2 -198 506 -186 538 

Avskrivningar 3 -104 -248 

    

Verksamhetens nettokostnader  5 330 115 

    

Finansiella intäkter 4 2 3 

Finansiella kostnader 5 -37 -39 

    

Resultat före extraordinära poster  5 295 79 

    

Extraordinära poster  0 0 

    

Årets resultat  5 295 79 
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Balanskravsavstämning 

Belopp i tkr 2018 2017 2016 

    

Årets resultat enligt resultaträkningen 5 295 79 2 344 

    

minus samtliga realisationsvinster/förluster 0 0 0 

plus sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning 0 0 0 

plus orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

    

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 295 79 2 344 

    

Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

    

Årets balanskravsresultat 5 295 79 2 344 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 

     

    

Budgetomslutning (tkr)    

Verksamhetens kostnader 198 506 186 538 190 564 

Personalkostnader egen personal 30 526 28 201 28 102 

A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet) 156 205 148 092 150 378 

Nettoinvesteringar 0 0 0 

Likvida medel 31/12 respektive år 17 584 12 565 11 768 

    

Resultat    

Årets resultat 5 295 79 2 344 

Ingående Eget kapital 24 160 24 081 21 737 

    

Nyckeltal    

Kassalikviditet 191 % 176 % 171 % 

Soliditet 48 % 43 % 42 % 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 6 0 104 

Summa anläggningstillgångar  0 104 

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 7 43 977 42 967 

Likvida medel 8 17 584 12 565 

Summa omsättningstillgångar  61 561 55 532 

    

Summa tillgångar  61 561 55 636 

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 9 21 381 21 302 

Andelskapital, medlemskommuner 9 2 779  2 779  

Årets/periodens resultat 9 5 295 79 

Summa eget kapital  29 455 24 160 

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 10 32 106 31 476 

Summa skulder  32 106 31 476 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  61 561 55 636 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr  2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 

 Not   

Den löpande verksamheten    

Årets resultat  5 295  79  

Justering för av- och nedskrivning  104  248  

    

Medel från verksamheten före förändring    

av rörelsekapital  5 399  327  
    

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -1 010  2 284  
    

Ökning/minskning kortfristiga skulder  630  -1 814  
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 019  797  

    

Investeringsverksamheten    

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar 0  0  
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0  0  
    

Finansieringsverksamheten    

Andelskapital 11 0  0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  0  

    

Årets kassaflöde  5 019  797  

    

Likvida medel vid årets början  12 565  11 768  

Likvida medel vid årets slut  17 584  12 565  
 

Redovisningsprinciper 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder 
har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som 
tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer 
att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en 
ursprunglig löptid på högst tre månader. Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs 
löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av inventarier sker på fem år. 
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Noter 

Belopp i tkr 2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 203 744  186 579  

 Övriga intäkter 196  322  

 Summa 203 940  186 901  
    

2 Verksamhetens kostnader   

 Direktionskostnader 575  580  

 Sociala avgifter direktion 192  194  

 Personalkostnader 22 673  20 789  

 Sociala avgifter personal  7 086  6 638  

 Arvoden och ersättning tolkar 127 937  120 962  

 Sociala avgifter tolkar 28 268  27 130  

 Tolkutbildning 1 244  1 418  

 Lokalkostnader 2 966  2 826  

 Dator/IT/telefoni/post 3 174  2 488  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  675  455  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 716  3 058  

 Summa 198 506  186 538  
    

3 Avskrivningar   

 Inventarier 104  248  

 Summa 104  248  
    

4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2  3  

 Summa 2  3  
    

5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1  0  

 Övriga finansiella kostnader 36  39  

 Summa 37  39  
    

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

    

6 Anläggningstillgångar   
    

 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 137  -889  

 Årets investering    

 Årets avskrivning -104  -248  

 Utgående bokfört värde 0  104  
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7 Fordringar   

 Kundfordringar 23 602  22 537  

 Div. kortfristiga fordringar 0  21  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 375  20 409  

 Summa 43 977  42 967  
    

8 Kassa och bank   

 Bank 17 584  12 565  

 Summa 17 584  12 565  
    

9 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 21 381  21 302  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 779  2 779  

 Årets/periodens resultat 5 295  79  

 Summa 29 455  24 160  
    

10 Kortfristiga skulder   

 Leverantörsskulder 1 768  1 708  

 Moms 7 787  7 317  

 Personalens skatter och avgifter 3 228  3 132  

 Skulder till anställda 1  0  

 Upplupna semesterlöner 983  873  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 11 823  12 495  

 Övriga upplupna kostnader 6 516  5 951  

 Summa 32 106  31 476  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2018. 
    

11 Andelskapital   

 Årets förändring av andelskapital 0  0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

 2015 tillkom 22 nya medlemskommuner   

 Summa 0  0  
 

 

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2019-03-29 

 

 

 

 

 

 

Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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Tolkar med kvalitet 

www.tolkformedlingvast.se 
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1 § Namn och säte  

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

2 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, 
Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, 
Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad, 
Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, 
Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt 
Öckerö. 
 

3 § Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 
gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 
4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion.  
 
Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot 
och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot 
är vice ordförande i direktionen. 
 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 
1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. 
Ledamot kallar själv in sin ersättare. 
 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.  
 
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 
effektivt och korrekt sätt. 
 
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

5 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 
samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 
revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige, vilka beslutar om 
ansvarsfrihet för direktionen. 

6 § Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av: 

 ledamot i direktionen 

 medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

 organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 
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7 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

 
8 § Beslut 
Direktionen fattar inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet.  

9 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 
 
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 
ska anslås på förbundets anslagstavla.  

10 § Andelskapital 

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 
förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

11 § Andel i tillgångar och skulder 

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för 
täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt 
vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

12 § Kostnadstäckning 

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

13 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa antagen finanspolicy. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller 
motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.  
 
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 
samtliga medlemmars fullmäktige. 

14 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet 

Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§. 
 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 
 
Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och 
utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i 
förbundet efterfrågar. 
 
Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om 
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess 
medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske 
med samtliga förbundsmedlemmar. 
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15 § Budgetprocess 

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 
tvåårsperioden. 
 
Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före 
direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före 
verksamhetsåret. 
 
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet 
är offentligt. 
 

16 § Årsredovisning 
Direktionen ska senast den sista april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen. 
 
Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i 
fullmäktige. 
 
Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

17 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 
revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 
Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

18 § Uppsägning och utträde 

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 
 
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska 
regleringen ska ske utifrån principerna i 10 - 12 §§ i denna förbundsordning såvida inte annat 
avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i 
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

19 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 
 
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 
 
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan 
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 
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När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar ska revideras av förbundets 
revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska 
fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de 
handlingar som hör till förbundets arkiv. 
 
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 
samtliga medlemmar. 

20 § Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen som 
yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har 
antagits när samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som 
anpassats till det nya antalet medlemmar. 

21 § Tvister 

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 
nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

22 § Ändring av förbundsordningen 

Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars 
fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad 
förbundsordning. 
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Maria Hamrehjelm

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-04-15 2019KS253  042

Överskridande av investeringsbudget för renovering av 
omklädningsrum på Djupedalsskolan 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 i § 190 att renovera 
Djupedalsskolans omklädningsrum. Totalt budgeterades 2000 tkr. Den uppskattade 
kostnaden utgick från en övergripande besiktning gjord av fastighetsfunktionen.

I februari 2019 genomfördes en utökad undersökning av byggnadens bottenplatta. I 
samband med detta upptäcktes problem med fukt som behöver åtgärdas för att 
renoveringen ska bli korrekt utförd. Upptäckten innebär att projektet kommer bli mer 
omfattande vilket medför en utökad kostnad om 1700 tkr. Sammanlagd investering för 
renoveringen beräknas därför uppgå till 3700 tkr. 

För att kunna genomföra renoveringen enligt plan, med de tillkommande 
förutsättningarna, behöver investeringsmedel omfördelas inom fastighetsfunktionens 
investeringsram. Fastighetsfunktionen avser att använda och omfördela 
investeringsmedel från projekt som blivit senarelagda. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner överskridande av investeringsbudget med 1700 tkr för 
renovering av omklädningsrum på Djupedalsskolan.

Per-Arne Larsson
Sektorschef Kajsa Angervall

T.f. funktionschef
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen
Helena Lundqvist

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-05-07 2019KS9  042

Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2019

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fastställt en årsplan för ekonomisk uppföljning. Uppföljningen 
sker fem gånger per år inklusive delårsbokslutet. 

Prognosen per mars 2019 redovisar ett positivt resultat om 37,5 mkr vilket innebär en 
positiv budgetavvikelse om 4,7 mkr. I prognosen ingår intäkter från 
exploateringsverksamheten med 30,2 mkr. Det betyder att det prognostiserade resultatet 
exklusive exploateringsintäkter endast är 7,3 mkr och budgetavvikelsen blir då negativ,
 -25,5 mkr.  

Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 18,5 mkr medan 
sektorernas budgetavvikelse är negativ om 13,8 mkr. I sektorernas prognos ingår intäkter 
från exploateringsverksamheten. Sektorernas budgetavvikelse exklusive 
exploateringsintäkter är -44 mkr. 

Måluppfyllelsen för de finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts i rullande 
fyraårsperioder. Prognosen innebär att endast ett av de två finansiella målen uppnås. Det 
är soliditetsmålet som inte nås. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige rapporten.

Peter Lönn
Kommundirektör Bo Ekström

Ekonomichef

Bilaga
1. Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2019
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Härryda Kommun 435 80 Mölnlycke  Besöksadress: Råda Torg  Telefon 031-724 61 00  Fax 031-724 61 75
kommun@harryda.se  www.harryda.se

Ordförandens förslag till beslut - Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2019

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder som 
kan genomföras under 2019 inom sektorn för samhällsbyggnad för att nå en budget i 
balans för 2019.

Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige rapporten.

____
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Prognosen i korthet 

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 19 mkr från 38 mkr till 19 mkr. 
Detta resultat kallas för balanskravsresultatet. Även 2019 prognostiseras intäkter hänförliga till 
exploateringsverksamheten. Däremot är intäkterna inte lika höga som under 2018 och 2017. Om intäkter från 
exploateringsverksamheten inte uppkommer blir årets resultat ytterligare 30 mkr lägre. Det innebär att 
balanskravsresultatet, utan exploateringsintäkter, är -11 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. 

Budgetavvikelser 
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Prognosen för 2019 pekar mot ett överskott om 38 mkr och med ett budgeterat resultat om 33 mkr betyder 
det ett överskott jämfört med budget om 5 mkr. 

Utan hänsyn taget till exploateringsverksamheten visar kommunen en negativ budgetavvikelse om -25 mkr. 
Sektorernas budgetavvikelse, exklusive exploatering, prognostiseras till -44 mkr, varav välfärdsnämndens 
underskott är 34 mkr. Finansförvaltningens överskott prognostiseras 19 mkr. 

Inom finansförvaltningen finns större såväl över- som underskott. Skatteintäkterna är lägre än budgeterat 
medan anslaget för lönerevision och pensioner inte beräknas användas fullt ut. 

Alla sektorer visar underskott om exploateringen undantas. Utbildning- och kulturs underskott  återfinns 
inom förskola och grundskola. Förskolas underskott beror på fler öppna avdelningar än budgeterat. 
Grundskolans underskott förklaras av fler elever än budgeterat och ökade kostnader för skolskjuts. Dessutom 
har några enheter svårigheter att nå en ekonomi i balans. Sektorn för socialtjänst prognostiserar ett 
underskott om 21,5 mkr vilket främst beror på placeringskostnader för barn och unga, kostnader för 
försörjningsstöd och köpta platser inom funktionsstöd. 

Från och med 2019 upphör boverkets bidrag ”byggbonus” att betalas ut till kommunerna. Det förklarar 4 mkr 
av samhällsbyggnads underskott. Rekrytering av ny sektorschef bidrar också till underskottet. Överskottet 
inom exploateringsverksamheten består dels av slutredovisningar (3 mkr), dels av ett exploateringsbidrag 
från Wallenstam om 27,2 mkr avseende exploateringsområdet Mölnlycke fabriker. 

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd visar ett underskott om 1 mkr vilket kan hänföras till måltidsservice 
och IT. Antalet förskoleavdelningar planeras minska under hösten till följd av färre barn vilket innebär lägre 
intäkter för måltidsservice. Kostnaderna beräknas inte kunna minska i motsvarande nivå. För IT beräknas 
högre kostnader för framför allt inköp av nya datorer som en följd av övergången till Windows 10 och Office 
365. 

Till följd av rumsbrist i kommunhuset har två lokaler hyrts in i Mölnlycke. Merkostnader för 
lokalanpassningar, parkeringar, lås och larm belastar kommunledningen, därav underskottet. Den politiska 
organisationens underskott beror dels på EU-valet men även på utbildningsinsatser för nya politiker samt 
ökade kostnader för lokaler i samband med möten. 

Investeringsredovisning 

 
Investeringarna beräknas enligt sektorerna att vid årets slut uppgå till 407 mkr vilket innebär ett sammanlagt 
överskott om 196 mkr. Sektorn för samhällsbyggnad redovisar överskott på 148 mkr och sektorn för teknik 
och förvaltningsstöd redovisar ett överskott på 43 mkr. Övriga sektorer bedömer tillsammans att redovisa ett 
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överskott om 5 mkr. Samhällsbyggnads överskott beror till stor det på tidsförskjutningar och fördröjningar av 
projekt till följd av överklagande och ytterligare utredningar på trafikverksamheten. 

Fullmäktige har godkänt investeringsnivå om maximalt 400 mkr i budgetbeslutet. Det innebär att 
investeringar på 407 mkr inte är tillåtet utan fullmäktiges godkännande. Förvaltningen följer utvecklingen av 
investeringarna och kommer återkomma till KS med en bedömning av behovet av att underställa 
kommunfullmäktige investeringsvolymen. 

Mål för god ekonomisk hushållning 
Mål för god ekonomisk 
hushållning  Indikator Prognos 

2019 
Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Soliditeten ökar med en 
procentenhet per år  

Soliditeten ökar med en procentenhet per år. 0 0 1 2 

Resultatet är 2,5 procent av 
verksamhetens nettokostnader  

Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens 
nettokostnader. 

1,8 1,5 4,8 6,5 

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

 

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

Antal färdigställda lägenheter 102 197 81 140 

Andel av större exploateringsområden med alla 
tre upplåtelseformerna, %. 

75 60 50 66 

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

5 5 5 5 

Full behovstäckning inom 
förskoleverksamheten och 
föräldrar kan välja 
verksamhetsform 

 

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

0 0 0 0 

Andel föräldrar som får förstahandsval 
beträffande verksamhetsform, %. 

100 100 100 100 

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

 

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

Andel elever med examen inom fyra år, 
inklusive IV/IM, % 

77,3 77,3 76,3 75,2 

Arbetslöshet, inklusive personer i program 
med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av 
befolkningen i Härryda kommun) 

2,5 2,5 2,5 3,3 

Arbetslöshet, inkl personer i program med 
aktivitetsstöd, 18-24 år (% av befolkningen i 
Länet) 

4,6 4,6 5,1 6 

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

 

Antal ej verkställda beslut inom tre månader 
avseende särskilt boende 

15 19 7 4 

Behov av särskilt boende, personer. 338 338 307 286 

Antal platser särskilt boende 288 288 288 276 

Beräknat behov av bostad för 
funktionsnedsatta över 19 år, personer 

135 129 116 121 

Antal lägenheter för funktionsnedsatta. 127 124 115 107 

Soliditeten ökar med en procentenhet per år 
Måluppfyllelsen mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder. Det finansiella målet "soliditeten ökar med 
en procentenhet per år" beräknas inte uppnås varken under 2019 eller för fyraårsperioden. Soliditeten 
beräknas ligga kvar på 2018 års nivå, 29%, under 2019. En hög investeringsvolym i kombination med svagt 
resultat gör att soliditeten inte ökar. 

Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader 
Det prognostiserade resultatet för 2019 uppgår till 1,8 procent av verksamhetens nettokostnad vilket är lägre 
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än målsättningen 2,5 procent. Tack vare goda resultat tidigare år nås målet sett över en fyraårsperiod. 

Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med alla 
bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer 
Under 2019 beräknas drygt 100 bostäder bli färdigställda vilket är knappt hälften av vad som bedöms krävas 
för att befolkningen ska öka med minst 1,5 % under året. Trots detta bedöms målet delvis uppfyllt då drygt 
1000 bostäder nu finns i antagna detaljplaner med ett stort antal påbörjade bostadsbyggnadsprojekt under 
innevarande år. 

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform 
Målet bedöms uppfyllas under året. Vårdnadshavare erbjuds att välja mellan förskola och familjedaghem. 
Alla kan inte få sina förstahandsval uppfyllda men alla barn får en plats i sin kommundel om så önskas. 

Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för 
arbete eller fortsatta studier 
Målet bedöms uppfyllas delvis under året. Andelen elever från grundskolan som blir behöriga till gymnasiet 
är fortsatt stor och andelen elever som tar studentexamen inom fyra år är fortsatt hög i förhållande till andra 
kommuner. Även om alla elever inte når gymnasieexamen så går många ut till arbete och försörjning - både 
de som studerat på yrkesprogrammen och de som läst högskoleförberedande program. Några fortsätter ett 
fjärde år och en del läser vidare på Vuxenutbildningen i den takt som passar dem bäst. 
Ungdomsarbetslösheten är mycket låg. 

Elevhälsans arbete behöver vidareutvecklas och samverkan mellan grundskola och gymnasiet behöver 
stärkas för att de elever som inte lyckas nå sin gymnasieexamen inom 4 år ska fångas upp i tid. 

Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas 
bedömda behov 
För året beräknas behovet av särskilt boende för äldre vara större än antal tillgängliga platser. Arbetet med 
att stötta upp behovet hos den enskilde som behöver vänta längre än tre månader på en plats pågår 
kontinuerligt. För målgruppen funktionsstöd finns i dagsläget en obalans i utbudet inom de olika 
boendeformerna och arbete pågår med att korrigera detta framöver. 

  

Page 194 of 511



7(19) 

Medelsförvaltning 
Sammanfattning 

Kommunens finanspolicy anger att förvaltningen tertialvis skall lämna rapport till kommunstyrelsen 
avseende medelsförvaltningen för koncernen. Härryda kommun och Härryda Energi AB (HEAB) har ett 
gemensamt företagskonto, vilket innebär att man kan använda likviditeten inom hela koncernen. Kontot 
administreras av kommunen och har en sammanlagd kredit på 150 mkr. 

Koncernen har under året inte använt krediten. Varken kommunen eller HEAB har heller utnyttjat 
möjligheten att använda koncernens likviditet. 

Kommunen har budgeterat för en långfristig extern upplåning på 1 000 mkr. Under året planeras ingen 
omsättning av befintliga lån att ske. Kommunen har vid första tertialet en långfristig skuld på 700 mkr, vilket 
är oförändrat jämfört med bokslutet. 

Kommunen har gått i borgen för HEAB:s långfristiga sammanlagda upplåning på 260 mkr. 

Under perioden 2019-01-01—2019-03-31 har finanspolicyn följts och förvaltningen ser inget skäl till att 
avvikelser skall uppstå under resten av året. 

Finansieringsrisker koncernen 

Finanspolicyn anger avseende kapitalbindningen att samtliga lån skall kunna betalas tillbaka inom 15 år utan 
extra kostnad och att högst 50 % av lånestocken får förfalla till betalning under den närmaste 12-
månadersperioden. Högst 75 % av lånestocken får räntejusteras varje 12-månadersperiod och för kommande 
perioder begränsas möjligheten till räntejustering till som mest 50 % under en tvåårsperiod. 

Nedanstående diagram redovisar räntebindningen på koncernens skulder och kapitalbindningen per 2019-03-
31. 

 
Som framgår av diagrammet har koncernen en längre kapitalbindning än vad policyn anger som lägsta nivå, 
samtidigt som samtliga lån kan betalas tillbaka inom 15 år. Eftersom bedömningen är att kapitalet kommer 
att behövas under överskådlig tid är strävan ha en relativt lång kapitalbindning och att därigenom inte riskera 
i att hamna i en akut kapitalbrist. 

Finansieringsrisker kommunen 

Kommunen har en något längre ränte- och kapitalbindning än HEAB. Kommunens genomsnittliga 
kapitalbindningstid är 3,32 år och räntebindningstiden är i genomsnitt 2 år. Det innebär att kommunen har en 
relativt låg risk i sin finansiering. Kommunens räntekostnad är marginellt högre än i koncernen som helhet. 

Page 195 of 511



8(19) 

 
Övrigt 

Samtliga lån är upptagna hos Kommuninvest och enbart i svensk valuta. Inga finansiella instrument har 
använts. 

Kommungemensamma strategiska områden 

Kommunikativ organisation 
Kommunikation och att utvecklas som en kommunikativ organisation är ett strategiskt och långsiktigt 
prioriterat område. 

Kommunikation är ett strategiskt ledningsverktyg. Alla sektorsledningar har deltagit i gemensam workshop 
om kommunikation och flera ledningsgrupper har fått utbildning om hur arbetet med kommunikation kan 
utvecklas. Sektorerna har utarbetade strategier och/eller övergripande planer för hur arbetet med 
kommunikation ska ske och det finns nu i allt större utsträckning kommunikationsplaner i samband med 
projekt, processer och beslut av olika slag. Stödet från kommunikationsenheten har förstärkts och fått en 
tydligare struktur vad gäller ansvar och roller. 

Kommunens olika kommunikationskanaler har setts över och utvecklingsarbete pågår kring t ex hemsidan. 
Sociala medier så som Facebook och Linkedin används mer systematiskt liksom arbetet med 
pressmeddelanden och presskontakter. Detta har också resulterat i att Härryda kommun uppmärksammats i 
media vid flera tillfällen under senare tid. Nya verktyg för att utveckla kommunikationen prövas, t ex 
utvecklas för närvarande arbetet med film. 

Förslag till uppdaterad kommunikationspolicy har utarbetats och kommer att fastställas i kommunstyrelsen. 
En större utbildningsinsats inom kommunikation för alla chefer planeras till hösten. 

Agenda 2030 
Arbetet med Agenda 2030 är ett långsiktigt prioriterat område. En strategisk plan för arbetet är under 
utformande och kommer att fastställas under året. Fokusområden under 2019 är att informera och bygga 
kunskap om Agenda 2030, att integrera det som en del i ordinarie styrprocesser och att söka samverkan med 
andra. 

Som ett led i att Agenda 2030 ska genomsyra kommunens verksamheter har alla sektorer beskrivit åtgärder 
och aktiviteter i respektive sektorsplan, här beskrivs ett urval av det som görs. 

En lokal handlingsplan för psykisk hälsa har fastställts inom ramen för samverkan med hälso- och 
sjukvården. Av handlingsplanen framgår aktiviteter som genomförs både i den lokala vårdsamverkan men 
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också aktiviteter som genomförs av sektor Socialtjänst. Bland annat genomförs utbildningsinsatser i metoden 
MHFA, "Första hjälpen till psykisk hälsa", samt gemensam utbildning för personal både från kommunen och 
regionen i att arbeta med samordnade individuella planer. 

Rutinerna för det interna miljöarbetet i förvaltningen har tydliggjorts och fastställts av förvaltningsledningen. 
Det innebär att kraven på varje enhet när det gäller miljöarbete har tydliggjorts vilket förväntas bidra till ökat 
fokus på miljöfrågorna på enhetsnivå. 

Sektor Teknik- och förvaltningsstöd är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas och kommer att 
omdiplomeras under våren. Arbetet utgår från en miljöplan och beskriver de områden där sektorn kan 
påverka och göra skillnad, t ex god resurshantering genom minskat matsvinn, energi, bränsle, kemikalier etc 
samt om att ställa krav vid upphandlingar. Arbetet har hittills bland annat lett till minskat matsvinn och att 
flera kemikalier har fasats ut. 

Arbetet med handlingsplanen utifrån strategin för giftfri kommun pågår. Särskilt fokus finns inom 
förskoleverksamheten där alla enhetschefer har utbildats och ett särskilt arbetsmaterial tagits fram till stöd 
för förskolornas arbete. 

Inom sektor Samhällsbyggnad har all personal deltagit i utbildning och workshop kring Agenda 2030 och i 
tvärgrupper diskuterat åtgärder och aktiviteter som sektorn kan vidta. Arbetet med ny översiktsplan 
genomsyras av Agenda 2030. 

Härryda kommun är en av de kommuner som ingår i Glokala Sverige, ett projekt som drivs av FN-förbundet 
i samverkan med SKL för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. 
Under maj månad kommer företrädare för Glokala Sverige att föreläsa för chefer, medarbetare och allmänhet 
i kommunen. 

I februari presenteras nya nationella nyckeltal som ska användas för att följa upp utvecklingen inom de 17 
olika målområdena inom Agenda 2030. Arbete pågår för att nu integrera dessa nyckeltal i kommunens 
styrmodell och uppföljningsprocess. 

Konkurrensutsättning 
All kommunal verksamhet skall kunna konkurrensutsättas, med undantag från ren myndighetsutövning. Vid 
etablering av ny kommunal verksamhet inom vård, skola och omsorg skall konkurrensutsättning övervägas. 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att pröva möjligheter till alternativ drift av verksamhet. I vissa fall är 
kan det bli en typ av konkurrensutsättning av kommunal verksamhet och i andra fall ett sätt att öka 
valfriheten och mångfalden. 

Inom välfärdsnämndens ansvarsområden pågår förnärvarande en dialog med Fridaskolan inför planering av 
ny gymnasieskola, vilket kommer att innebära en konkurrens om eleverna inom upptagningsområdet. Även 
inom övriga skoldelar pågår diskussioner kring alternativa etableringar. 

På uppdrag av välfärdsnämnden genomförs en upphandling av driftentreprenad för Hjortens gruppbostad och 
Hjortens dagliga verksamhet. Avtalsundertecknande är planerat till januari 2020. Sedan tidigare pågår 
planeringen av ett äldreboende i Mölnlycke där upphandling är genomförd och driften kommer att skötas av 
Attendo Sverige AB. Här sker också ett samarbete i samband med upprättande av detaljplan. 

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområden används konkurrensutsättning som ett naturligt 
förhållningssätt i vissa driftsfrågor. Under året kommer förnyad konkurrensutsättning bland annat att ske 
inom konsulttjänster, grönyteskötsel och parkeringsövervakning. Infrastrukturentreprenader kommer att 
konkurrensutsättas som partnerskaps-, total- och generalentreprenader 

Inom samtliga områden pågår omvärldsspaning och marknadsundersökningar för att skaffa kunskap och 
goda exempel kring konkurrensutsättning och alternativa driftsformer. 
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Handlingsplan för digitalisering 
Kommunstyrelsen fastställde under 2018 en digital agenda med huvudrubriken "digitalt först" för 
kommunens arbete med digitalisering. Agendan anger fyra principer; hållbart, systematiskt, förändring och 
delaktighet, som vägledande för arbetet. 

En förvaltningsgemensam handlingsplan är utarbetad för att verkställa agendan. Där till finns dessutom 
sektorsvisa handlingsplaner för digitaliseringsarbetet och samtliga sektorer har digitaliseringsansvariga som 
leder processerna. Några exempel på det som genomförts eller pågår för närvarande är följande: 

• Införande av LoRa-nätverk i kommunen - ett s k sensornätverk etableras i kommunen, vilket ger 
möjlighet för både kommunens egna verksamheter som företag och privatpersoner att nyttja 
nätverket för t ex mätning av flöden, nivåer etc.  

• Digital arbetsplats med bland annat Office 365 för alla medarbetare i kommunen.  
• Utvecklande av e-tjänster - idag finns ca 40 olika e-tjänster i kommunen, arbete pågår med att 

utveckla ytterligare e-tjänster inom samtliga sektorer.   
• Digital närvaro- och voteringshantering vid kommunstyrelsens, välfärdsnämndens och 

kommunfullmäktiges möten.  
• Arbete med införande av e-arkiv.  

Ett arbete har inletts för att stärka befintlig digital plattform för att därigenom ge större möjligheten till en 
fortsatt utveckling. Även modell för finansiering av initiala utgifter behöver diskuteras. 

Sveriges bästa näringslivskommun 
Målet är att Härryda kommun ska vara Sveriges bästa näringslivskommun. 

Under 2018 förstärktes näringslivsenheten med rollerna företagslots, platsutvecklare och 
besöksnäringsutvecklare. Detta har gett möjligheter till utvecklat och förstärkt stöd till företagare och till nya 
arbetssätt. 

Fokus på näringslivsfrågorna är förtydligat och förstärkt i förvaltningen, bland annat genom en tydligare 
styrning där delar av förvaltningsledningen utgör styrgrupp för arbetet. Alla sektorsledningar har deltagit i 
information och workshop med tema näringsliv för att förankra näringslivsfrågorna som ett gemensamt 
ansvar. 

En analys har gjorts av resultaten i Svenskt Näringslivs ranking 2018 och detta har lett fram till en 
handlingsplan med rubriken "Vägen för att bli nr 1 - handlingsplan för att varaktigt bli Sveriges bästa 
näringslivskommun" som fastställdes av förvaltningsledningen i april. Planen innehåller konkreta aktiviteter 
och åtgärder inom sju olika nyckelområden; ledarskap, dialog, attityd och service, effektivare förvaltning, 
affärsmässig kommun, samverkan skola – näringsliv  samt kompetensförsörjning. 

Satsningen "100 företagsbesök på 100 dagar" pågår och ger många bra och konstruktiva samtal med 
företagare. I mars genomfördes Näringslivskvällen med tema framtiden och flera utmärkelser delades ut till 
företagare i kommunen. Tre företagsfrukostar med olika teman har genomförts under våren. 

Arbete pågår med att utarbeta en näringslivspolicy och ett näringslivsstrategiskt program för Härryda 
kommun. Det strategiska programmet utgår från det program som beslutats av Göteborgs Stad och som GR:s 
förbundsfullmäktige ställt sig bakom för att skapa en kraftfull gemensam regional utveckling. 

Att utvecklas mot serviceorganisation med myndighetsansvar 
En långsiktig prioritering är att kommunen ska gå från att vara en myndighet till en serviceorganisation med 
myndighetsansvar. 

Uppdraget om att förbättra och utveckla servicen i förvaltningen är gemensamt för alla. Ett särskilt projekt 
har initierats från förvaltningsledningen där en grupp med bred representation från alla sektorer har haft i 
uppdrag att utarbeta en plan för hur utvecklingen mot serviceorganisation ska ske. Ett förslag till plan har 
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presenterats, bland annat innehållande att styrdokument inom serviceområdet ses över och utvecklas, 
utbildningsinsatser genomförs och att konkreta åtgärder vidtas för att säkerställa god service och 
tillgänglighet. 

Det finns idag tre servicegarantier i kommunen och arbete pågår för att utveckla fler servicegarantier. 

Finansförvaltning 
Driftredovisning 

Verksamhet, tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Skatteintäkter, bidrag, utjämning -2 202 965 -2 204 765 -1 800 -2 099 700 

Pensioner enl fullfond, exklusive finansiella kostnader -616 16 384 17 000 26 800 

Finansiella intäkter och kostnader, inkl finansiell kostnad 
för pensioner 28 144 28 944 800 19 000 

Kalkylerad internränta -42 425 -51 125 -8 700 -42 600 

Kalkylerad lönerevision 33 863 50 863 17 000 0 

Övriga verksamhetskostnader 8 199 2 399 -5 800 8 900 

Nettokostnad -2 175 800 -2 157 300 18 500 -2 087 600 

Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 18,5 mkr och det finns både negativa och 
positiva avvikelser. Skatteintäkterna väntas bli lägre än budgeterat på grund av den preliminära 
slutavräkningen för 2019. Den senaste prognosen från KPA avseende pensioner visar att kostnaderna för 
2019 väntas bli lägre än tidigare prognoser visat. Det är löneökningen för 2019 som är nedreviderad. Till 
följd av sektorernas låga investeringsvolym jämfört med budgeterat beräknas intäkten från sektorerna 
avseende internränta understiga budgeterade belopp. Även kostnader för el ökar på grund av prisökning och 
medför ett underskott om ca 3,4 mkr. Semester- och övertidsskulden prognostiseras också visa ett underskott. 
Utfallet av 2018 års lönerevision samt prognosen för 2019 understiger budgeterade nivån om tre procent och 
årets resurs för lönerevision kommer därför inte att användas fullt ut. 

-varav skatter och bidrag 

Verksamhet, tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Skatter och inkomstutjämning -2 062 890 -2 050 724 12 166 -1 981 000 

Slutavräkningar 22 436 0 -22 436 7 700 

Regleringsbidrag -26 507 -16 634 9 873 -5 900 

Övrig utjämning -129 535 -130 931 -1 396 -113 500 

Statsbidrag nyanlända -6 469 -6 476 -7 -7 000 

Nettokostnad -2 202 965 -2 204 765 -1 800 -2 099 700 

Skatteunderlagsprognosen i cirkulär 19:21 (maj) från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar på en 
negativ budgetavvikelse om 1,8 mkr. Skl beskriver att den inbromsning av skatteunderlagstillväxten som 
började 2017 och fortsatte 2018 kommer att hålla i sig även under 2019. Den nya prognosen innebär dock en 
liten förbättring jämfört med SKL:s prognos från februari. 
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Kommunstyrelsen 

Sammanställning drift och investering 
Driftredovisning, kommunstyrelsen Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Politisk organisation 13 897 12 808 -1 089 11 619 

Kommunledning 110 474 109 574 -900 103 633 

Samhällsbyggnad 63 907 86 577 22 670 42 039 

Teknik och förvaltningsstöd 20 730 19 748 -982 61 939 

Nettokostnad 209 008 228 707  19 699 219 230 

 

Investeringsredovisning, kommunstyrelsen Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Kommunledning 3 173 6 073 2 900 0 

Samhällsbyggnad 234 285 381 960 147 675 80 086 

Teknik och förvaltningsstöd 146 597 189 676 43 079 119 551 

Nettoutgift 384 055 577 709 193 654 199 637 

 

Politisk organisation 

Driftredovisning 

Verksamhet, tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Politisk organisation 13 897 12 808 -1 089 11 619 

Nettokostnad 13 897 12 808 -1 089 11 619 

För den politiska organisationen prognostiseras ett underskott på 1,1 mkr. Detta beror bland annat på ej 
budgeterade nettokostnader för EU-valet vilket beräknas leda till ett underskott på 0,4 mkr. Vidare 
prognostiseras ett underskott på 0,4 mkr till följd av ej budgeterade utbildningskostnader för politiker. 
Resterande delen av underskottet beror i huvudsak på högre lokal- och IT-kostnader än budgeterat. 

Kommunledning och stödfunktioner 

Driftredovisning 

Driftredovisning per verksamhet 

Verksamhet, tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning 35 949 34 449 -1 500 34 426 

Ekonomi- och upphandling 17 450 17 950 500 16 358 

Personal 26 664 26 664 0 23 779 

Utveckling 30 411 30 511 100 29 070 

Nettokostnad 110 474 109 574 -900 103 633 

Prognosen innebär en negativ budgetavvikelse på 0,9 mkr. Till följd av rumsbrist i kommunhuset har två 
andra administrativa lokaler hyrts in i Mölnlycke för att täcka det behovet. Merkostnader för bland annat 
parkering, låssystem, larm och diverse lokalanpassningar belastar kommunledning. Överskottet inom 
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ekonomi och upphandling förklaras av lägre kostnader än budgeterat för systemförvaltning. För utveckling 
beräknas ett överskott på 0,3 mkr vilket i huvudsak beror på lägre kostnader än budgeterat för Agenda 2030 
till följd av vakanta tjänster. 

Kommentarer per verksamhet 

Ledning och administration 

Kommunledning beräknas redovisa ett underskott på 1,5 mkr. Till följd av rumsbrist i kommunhuset har två 
andra administrativa lokaler hyrts in i Mölnlycke för att täcka det behovet. Merkostnader för bland annat 
parkering, låssystem, larm och diverse lokalanpassningar beräknas till knappt 2,0 mkr som belastar 
kommunledning. 

Ekonomi och upphandling 

För ekonomi och upphandling prognostiseras ett överskott på 0,5 mkr till följd av lägre kostnader än 
budgeterat för systemförvaltning. 

Personal 

För personalfunktionen prognostiseras ingen budgetavvikelse totalt sett men kostnaderna för facklig 
verksamhet beräknas överstiga budget vilket beror på högre uttag av facklig tid. Budgeten har till viss del 
anpassats till dessa men kostnaden väntas ändå inte täckas fullt ut. Ett underskott beräknas också när det 
gäller konsultkostnader för bl.a. uppgradering av system samt köp av systemförvaltare från IT-funktionen. 
Vakanser, lägre kostnader för Oasen och tillkommande intäkter från Heab och Landvetter södra för 
försäljning av tjänster bedöms generera en positiv budgetavvikelse som täcker underskottet. 

Utvecklingsfunktion 

Utveckling väntas redovisa ett överskott på 0,1 mkr till följd av lägre kostnader än budgeterat för Agenda 
2030 till följd av vakanta tjänster. Inom kansliet prognostiseras högre personalkostnader på grund av EU-
valet samt ej budgeterad tjänst som kommunsekreterare/jurist. Bedömningen är att kostnader för köpta 
tjänster och IT-stöd blir lägre än budgeterat vilket delvis balanserar de högre personalkostnaderna. Kostnader 
tillkommer för uppgradering av systemet Meetings. Ett underskott beräknas för caféverksamheten på Råda 
säteri vilket täcks upp av lägre kostnader för utvecklingen av Råda säteri. 

Investeringsredovisning, sektorn totalt 
Verksamhet, tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning 3 073 4 773 1 700 0 

Ekonomi- och upphandling 0 1 200 1 200 0 

Utveckling 100 100 0 0 

Nettoutgift 3 173 6 073 2 900 0 

För investeringarna prognostiseras ett överskott på 2,9 mkr till följd av tidsförskjutningar gällande 
konstnärlig utsmyckning och införande av e-handelsmodul. 
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Sektor för samhällsbyggnad 

Driftredovisning 

Driftredovisning per verksamhet 

Verksamhet, tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning och administration 10 181 7 981 -2 200 8 018 

Kommunekolog 1 419 1 419 0 1 193 

Trafik 70 911 70 111 -800 71 449 

Mark- och bostad* -27 503 178 27 681 -41 185 

Plan- och bygglov 3 302 2 302 -1 000 6 238 

Miljö och hälsoskydd 5 086 4 586 -500 5 080 

Skattefinansierat 63 396 86 577 23 181 50 794 

Vatten 36 0 -36 -9 723 

Avfall 475 0 -475 967 

Avgiftsfinansierat 414 0 -486 -8 755 

Nettokostnad 63 907 86 577 22 670 42 039 

*Slutredovisning exploatering 3 mkr och exploateringsbidrag 27,2 mkr. 

Sektorns helårsprognos är 63,9 mkr. Det är en positiv avvikelse mot budget på 22,7 mkr. I ovanstående 
prognos ingår slutredovisning för Roskullen med 3,0 mkr samt ett exploateringsbidrag gällande Mölnlycke 
fabriker på 27,2 mkr. Exklusive slutredovisningar och exploateringsbidrag hamnar sektorns prognos på en 
negativ avvikelse mot budget på 7,5 mkr 

Verksamheten ledning och administration prognostiserar en negativ avvikelse på 2,2 mkr jämfört mot 
budget. Underskottet beror på ökade personal- och rekryteringskostnader. 

Trafik prognostiserar ett underskott på totalt 0,8 mkr. Avvikelsen beror främst på kostnader för 
vinterväghållning och volymökningar för färdtjänst, vilka tillsammans genererar ett underskott på totalt 
3,9 mkr. Kapitaltjänst blir dock lägre än budgeterat, vilket resulterar i 3,0 mkr i överskott. 

Mark och bostad prognostiserar ett överskott på 27,6 mkr, vilket mestadels beror på slutredovisningar och 
exploateringsbidrag. Exploateringsbidraget är reglerat i avtalet med Wallenstam och är avhängigt av att 
kommunen drar fram fasta anslutningspunkter till Mölnlycke fabriker.  

Plan- och bygglovsverksamheten prognostiserar ett underskott på 1, 0 mkr. Underskottet beror framförallt på 
en generell nedgång i konjunkturen där antalet sökta bygglov, som lägger grunden för 
bygglovsverksamhetens intäkt via taxa, bedöms fortsätta minska under året.  

Vattenverksamheten prognostiserar ett mindre underskott på 36 tkr. Dricksvattenproduktionen prognostiserar 
en negativ avvikelse mot budget på 1,4 mkr, vilket beror på att verksamheten köper in mer vatten från 
Mölndal. Avseende en avtalstvist som avgjordes i hovrätten i år, kommer verksamheten troligen att återfå en 
fordran på 2 mkr. Verksamheten avfall visar en negativ nettoavvikelse på 0,5 mkr. Detta beror delvis på en 
ökning av kostnader för insamlingen av hushållsavfall samt att verksamheten även höjt taxan med i snitt 
11,7 %, vilket genererar ökade intäkter. 

Åtgärder 
Sektorn har infört prövning vid tillsättning av nya tjänster och vid återbesättning av vakanta tjänster. Inför 
tillsättningen redovisar resp verksamhetschef till sektorns ledningsgrupp vilken tjänst som planeras tillsättas 
och vilka konsekvenser det kan medföra om tillsättningen inte sker. Beslut tas därefter i ledningsgruppen 
vilka tjänster som tillsätts. Sektorn prövar även bland annat om deltagande i olika projekt är nödvändigt som 
en del av grunduppdraget eller om sektorn ska avstå från deltagandet. Ambitionsnivån i olika 
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infrastrukturprojekt ses också över. 

Kommentarer per verksamhet 

Ledning och administration 

Verksamheten ledning och administration prognostiserar en negativ avvikelse på 2,2 mkr jämfört mot 
budget. Underskottet beror främst på dubbla lönekostnader för ny samhällsbyggnadschef från och med 
september och året ut, samt kommande lön på 1,5 mkr under perioden 20200301-20210430.  Medräknat i 
prognosen återfinns även rekryteringskostnader i samband med detta samt kostnader för rekrytering av ny 
trafikchef. 

Kommunekolog 

Verksamheten har inga kända avvikelser i dagsläget utan prognostiserar att bedriva arbetet inom sin 
nettobudget. 

Mark och bostad 

Mark och bostad beräknar avvika från budget på cirka 2,5 mkr (exklusive slutredovisningar och 
exploaterings bidrag). Detta beror bland annat på en budgeterad byggbonus på 4 mkr som kommunen inte 
kommer att få i år. Räntekostnader för mark kommer dock inte bli så höga som budgeterat och visar ett 
överskott på 1,6 mkr. 

Mät och Gis- verksamheten visar en negativ avvikelse på 0,2 mkr. Detta beror i huvudsak på lägre 
prognostiserade intäkter på grund av färre nybyggnadskartor vilket är direkt följd av färre 
bygglovsansökningar. 

Slutredovisning för Roskullen prognostiseras till 3,0 mkr och ett Exploateringsbidrag för Mölnlycke fabriker 
på 27,2 mkr. Bidraget kanske dock inte kommer förrän 2020. Detta beror på att kommunen just nu har 
provisoriska anslutningspunkter istället för tänkta fasta anslutningspunkter. Mark och Bostads totala 
avvikelse mot budget är positiv och beräknas till 27,7 mkr. 

Miljö- och hälsoskydd 

Miljö och Hälsoskydd prognostiserar ett underskott på 0,5 mkr. Detta beror på en ev. nyanställning av en 
inspektör samt en administratör på 50 %, vilket inte var budgeterat. 

Verksamheten har även en del återkommande kostnader som inte är budgeterade. Vilket beror på att hänsyn 
inte har tagits för de faktiska kostnaderna när budgeten beslutades samt att lönekostnaderna blir något högre. 
I dagsläget kan verksamheten kompensera detta med ökade intäkter inom tillsyn och kontroll. 

Plan och bygglov 

Plan- och bygglovsverksamheten prognostiserar ett underskott på 1 miljon under 2019 gentemot budget. 
Underskottet beror framförallt på en generell nedgång i konjunkturen där antalet sökta bygglov, som lägger 
grunden för bygglovsverksamhetens intäkt via taxa, bedöms fortsätta minska under året. Samtidigt verkar 
antalet sökta förhandsbesked för småhus ut att öka, men inte till den grad att dessa ekonomiskt täcker det 
minskade antalet bygglovsansökningar. En justering av taxan för Plan- och Bygglovsverksamheten är 
planerad att ske under året, men bedömningen är, trots en justering uppåt av taxan, att budgeten inte helt 
hamnar i balans. Det finns en utgiftspost på 2,9 miljoner under året. En stor del av dessa kommer under 
hösten 2019 att läggas på tekniska utredningar och konsultstöd i framtagandet av den nya översiktsplanen för 
kommunen samt ortsvisa studier. 
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Trafik 

Trafik prognostiserar ett underskott på totalt 0,8 mkr. Detta beror bland annat på att vinterväghållningen 
prognostiserar ett underskott om 2,9 mkr. Även volymökningar inom färdtjänst samt ökade kostnader för 
kommunens ”65+ kort” bidrar till underskottet med 1,2 mkr. Kostnaden för kapitaltjänst blir dock 3 mkr 
lägre än budgeterat på grund av att investeringar har skjutits upp samt att kommunen i år ska införa 
komponentavskrivningar.  

Vatten 

Vattenverksamheten redovisar att nå budget för 2019 med ett mindre underskott på ca 40 tkr. Avseende en 
avtalstvist som avgjordes i hovrätten under april 2019 kommer verksamheten att återfå en fordran på 
ca 2 mkr för rättegångskostnadsersättning enligt tingsrättsdomen från 2017. Fordran kan återfås efter att 
hovrättsdomen har vunnit laga kraft under förutsättning att den inte blir överklagad till högsta domstolen. 

Dricksvattenproduktionen redovisar en negativ avvikelse mot budget om 1,4 mkr vilket beror på att vi kan 
köpa in mer vatten från Mölndal då de har gjort förstärkningar i sitt ledningsnät. I jämförelse med 2018 är 
det framförallt en ökning av taxan på 6% och nya anslutningar som generar 2,9 mkr högre intäkter på 
verksamheten för dricksvattenledningar mot budget. 

 Avfall 

Verksamheten visar en negativ nettoavvikelse på -0,5 mkr. Detta beror delvis på en ökning av kostnader för 
insamlingen av hushållsavfall då detta nu direkttilldelas till kommunens ägarbolag Renova AB och 
kommunen betalar självkostnadspris för insamlingen. Avfallsverksamheten har även höjt taxan med i snitt 
11,7 % vilket genererar ökade intäkter i jämförelse mot budget och utfall 2018. Slamtömningen visar på en 
lägre kostnad än budget vilket beror på att den nya entreprenaden blev billigare än budgeterat. 

Även Återvinningscentralen Bråta visar en lägre prognos än budgeterat då fler kostnader än beräknat ingår i 
den nya upphandlingen. ÅVC besöken utanför kommunen har ökat vilket innebär ökade kostnader. En 
beställning av en systemändring samt avtalet med en extern konsult som utreder ett körkortsbaserat 
bomsystem bidrar också till ökade kostnader. 

 Investeringsredovisning, sektorn totalt 
Verksamhet, tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning och administration, inkl kommunekolog 60 60 0 0 

Trafik 37 528 161 489 123 961 35 755 

Mark- och bostad 1 500 1 500 0 1 592 

Plan- och bygglov 0 0 0 0 

Miljö- och hälsoskydd 500 500 0 0 

Skattefinansierat 39 588 163 549 123 961 37 347 

Vatten 193 005 216 899 23 894 42 412 

Avfall 1 692 1 512 -180 327 

Avgiftsfinansierat 194 697 218 411 23 714 42 738 

Nettoutgift 234 285 381 960 147 675 80 086 

Sektorns prognos innebär att 148 mkr av de budgeterade 382 mkr inte kommer att användas under året. Detta 
beror till stor det på tidsförskjutningar och fördröjningar av projekt till följd av överklagande och ytterligare 
utredningar på trafikverksamheten. 

Trafik prognostiserar utgifter om 38 mkr. De största projekten som pågår är dagvattenparken och fabrikerna, 
båda i Mölnlycke, och som väntas sättas i produktion under året. Det är inom ramen för samma projekt som 
de största avvikelserna finns i och med tidigare förseningar. Totalt överskott för året på projekt avseende 
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Mölnlycke fabriker är ca 35 mkr. Cykelbana mellan Hällingsjö och Rävlanda kan eventuellt byggstarta under 
året men trafik prognostiserar ändå ett överskott om 11 mkr. Ett annat projekt med stor avvikelse är GC-väg i 
Gärdesområdet där markförrättningar är överklagade, överskott om 9,5 mkr. 

Den största avvikelsen på VA är Överföringsledning mellan Hällingsjö och Rävlanda samt att 
dagvattenparken i Mölnlycke, om totalt 33 mkr, inte kommer i gång så som budgeterat. Båda projekten är 
samfinansierade med Trafik. 

Arbetet med överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås är påbörjat likaså projektering med övriga 
etapper i projekt avseende nytt VA-verk i Hindås. Enligt senaste betalplan förväntas behovet överskrida årets 
budget med 7 mkr, budget för 2019 är 113 mkr. Detta för att hålla farten uppe och kunna genomföra 
projektet inom tidsplan. Kommunfullmäktige har godkänt en projektbudget för det nya vattenverket 
inklusive överföringsledningar på totalt 547 mkr. 
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Sektor för teknik och förvaltningsstöd 

Driftredovisning 

Driftredovisning per verksamhet 

Verksamhet, tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning 4 088 4 088 0 2 451 

Service 6 540 6 611 71 6 640 

Fastighet 1 389 1 989 600 1 192 

Städservice 289 389 100 1 061 

Måltidsservice -339 -1 439 -1 100 4 755 

IT 5 856 5 203 -653 6 013 

Säkerhet 2 907 2 907 0 3 378 

Nettokostnad 20 730 19 748 -982 61 939 

Sektorn prognostiserar ett underskott på 1,0 mkr vilket kan hänföras till måltidsservice och IT. 
Förskoleavdelningarna planeras minska under hösten till följd av färre barn vilket innebär lägre intäkter för 
måltidsservice. Kostnaderna beräknas inte kunna minska i motsvarande nivå. Även om lägre kostnader för 
råvaror och förbrukningsmaterial blir en direkt följd av detta är det personalkostnaderna som är den största 
kostnadsposten och lokalkostnaderna kommer att vara kvar på samma nivå under året. För IT beräknas högre 
kostnader för framför allt inköp av nya datorer som en följd av övergången till Windows 10 och Office 365. 
Av besparingsskäl kommer den budgeterade tjänsten som administratör inom fastighet inte att tillsättas vilket 
innebär 0,6 mkr i lägre kostnader än budgeterat. 

Åtgärder 
Den budgeterade tjänsten som administratör inom fastighet kommer inte att tillsättas. Inom IT reduceras 
utbildningar och kurser under året för att dämpa underskottet. 

Kommentarer per verksamhet 

Ledning och administration 

För ledning beräknas ingen budgetavvikelse. 

Fastighet 

För fastighet prognostiseras ett överskott på 0,6 mkr vilket beror på att den budgeterade tjänsten som 
administratör inte kommer att tillsättas av besparingsskäl. Kostnaderna för fjärrvärme beräknas bli högre än 
budgeterat på grund av stigande priser. Trots ett hittills varmare klimat än ett normalår väntas elkostnaderna 
överstiga budget till följd av högre nätavgift samt högre energiskatt. Högre kostnader beräknas också för 
grönyteskötsel vilket beror på ny, dyrare upphandling. Samtidigt beräknas personalkostnaderna inom 
vaktmästeriet understiga budget beroende på tillfällig vakans inom vaktmästeriet. Hyreskostnaderna för 
inhyrda lokaler beräknas också generera ett överskott vid årets slut. 

IT 

IT beräknas redovisa ett underskott på 0,7 mkr. Underskottet beror främst på inköp av nya datorer som en 
följd av övergången till Windows 10 och Office 365. 
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Måltidsservice 

Prognosen för måltidsservice innebär ett underskott på 1,1 mkr. Detta beror på att ett antal 
förskoleavdelningar planeras att stänga under hösten till följd av färre barn. Detta innebär lägre intäkter 
samtidigt som personalkostnaderna och lokalkostnaderna är kvar på samma nivå då stängningen av 
avdelningar är spridd på olika förskolor. Högre personalkostnader prognostiseras också på grund av övertid, 
OB och fyllnad samt integrationstjänster via AMS. Livsmedelskostnaderna ligger på en fortsatt låg nivå trots 
prishöjningar. 

Service 

För service prognostiseras ett överskott på knappt 0,1 mkr vilket beror på lägre "övriga" kostnader inom 
konsumentvägledning samt budget- och skuldrådgivning. Denna verksamhet består i huvudsak av 
personalkostnader. 

Städservice 

Ett överskott på 0,1 mkr beräknas för städservice vilket beror på lägre materialkostnader till följd av 
effektivare och miljövänligare städmetoder. 

Säkerhet 

Resultatet för säkerhet beräknas bli enligt budget. 

Investeringsredovisning, sektorn totalt 
Verksamhet, tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning 100 100 0 0 

Service 14 326 16 243 1 917 87 

Fastighet 122 401 163 563 41 162 111 504 

Städservice 500 500 0 502 

Måltidsservice 500 500 0 421 

IT 8 770 8 770 0 3 176 

Nettoutgift 146 597 189 676 43 079 115 691 

Sektorns investeringsprognos innebär ett överskott på 43,1 mkr. Detta förklaras i huvudsak av 
tidsförskjutningar jämfört med budget och gäller framför allt Wallenstam Arena i Mölnlycke där 
byggnationen kommer igång senare än budgeterat till följd av överklagad detaljplan. Den planerade 
gymnastik- och trampolinhallen påbörjas också senare än vad som var tänkt från början. Återstående arbeten 
för Pinntorps idrottshall beräknas inte färdigställas i år vilket också innebär ett visst överskott. Beslut 
inväntas när det gäller renovering av Pixbo förskola, anslaget för detta projekt väntas därför inte användas 
fullt ut. Återstående arbeten för ombyggnad av kök och matsal på Lunnaskolan innebär utgifter som inte är 
budgeterade. Samma sak gäller för Näckrosvägens stödboende. Upprustning av Ekdalaskolans skolgård 
beräknas överstiga budget med 1,8 mkr, främst till följd av dyrare markarbeten. Upprustningen omfattar 
bland annat trygghetsbejakande åtgärder då gården ligger i ett område av Mölnlycke centrum där 
skadegörelse och åverkan tidigare skett i hög grad. 

Överskottet på 1,9 mkr inom service beror på fördelaktig upphandling när det gäller byte av konstgräsmatta 
vid Mölnlycke idrottsplats samt lägre investeringsbehov avseende inventarier i Pinntorps idrottshall. 
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1 Förvaltningens arbetssätt 
 

Förvaltningens bedömning är anpassat till den senaste prognosen för befolkningsförändringar. 
Bostadsförsörjning, lokalresursplanering, driftbudget, utdebitering, investeringar och upplåning hänger 
ihop med varandra. I den fortsatta processen ska delarna fortsätta att behandlas som en helhet. Det 
innebär att nya förutsättningar för exempelvis befolkningsutvecklingen kommer att påverka såväl 
intäkterna i form av skatteintäkter och utjämning som kostnaderna. Investeringsförändringar påverkar 
också driftbudgeten. 

Förvaltningens budgetarbete utgår från det av kommunfullmäktige noterade dokumentet ”Ekonomiska 
planeringsförutsättningar inför budget/plan 2020-2024” som framförallt utgår från den av 
kommunfullmäktige fastställda verksamhetsplanen för åren 2019-2023. De ekonomiska 
planeringsförutsättningarna behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2019. 
Där beskrivs långtidsplaneringen i Härryda kommun och anger att förvaltningen ska lämna ett 
underlag som utgår från gällande budget/plan och som uppnår kommunens mål för god ekonomisk 
hushållning. För att nå de finansiella målen för god ekonomisk hushållning har förvaltningen arbetat in 
minskade nettokostnader motsvarande 44 till 68 mkr i de ekonomiska planeringsförutsättningarna. 

Sektorerna har därefter arbetat enligt de ekonomiska planeringsförutsättningarna och till 
förvaltningsledningen den 14 maj redovisat förslag med konsekvenser. Ledningsgruppen har i arbetet 
med förvaltningens bedömning utgått från respektive sektors förslag och gjort prioriteringar och 
avvägningar inom och mellan verksamheterna för att lämna en bedömning kring vad som bör justeras i 
den befintliga planen för i syfte att motsvara kommunfullmäktiges anvisningar. Den 16 maj redovisas 
förvaltningens bedömning för Ekonomiutskottet. 
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2 Driftbudget/plan 2020-2022 
 

Förvaltningens bedömning grundar sig på kommunfullmäktiges beslut om budget för perioden 2019-
23. Dock finns ett behov av att minska nettokostnaderna i kommunen med ca 60 mkr om en 
skattehöjning skall undvikas. Orsaken är främst lägre skatteintäktsökning än vad som antogs i 
samband med kommunfullmäktiges tidigare beslut. 

Sammantaget görs bedömningen att flerårsplanen justeras med 44 mkr år 2020, 62 mkr år 2021 och 
68 mkr år 2022. Dessa justeringar föreslås delvis göras på finansförvaltningen där bland annat 
beräknad löneökningar, skatteintäkter och finansiella transaktioner bokförs. En minskad kalkylerad 
löneökning med 0,2 % för år 2020 och 2021 minskar kostnaderna med ca 15 mkr per år från år 2021. 
Vidare görs bedömningen att avkastning från kommunens bolag skulle kunna öka med 10 mkr. För år 
2022 har förvaltningen reserverat 15 mkr för kommunstyrelsens reserv. Förvaltningen gör 
bedömningen att det finns risk för ytterligare lägre skatteintäkter eller andra avvikelser från planen 
som i någon mån kan kompenseras genom ett framtida ianspråktagande av reserven. 

Politisk organisation 

Kostnaden för den nya politiska organisationen är fortfarande svår att beräkna och nuvarande plan är 
byggd på schabloner. Inför år 2019 ökades budgeten med 2,6 mkr. Förvaltningens bedömning är att 
denna budget kan ligga kvar under år 2020, men att en minskning med 1 mkr kan vara möjlig fr o m år 
2021. Sammanlagt beräknas den politiska organisationen kosta ca 13 mkr år 2020. I ramen ingår 
anslag till kommunens revisorer enligt KFP:s bedömning. 

Sektorn för utbildning och kultur 

Tack vare en hög grad av e-tjänster kan administration och ledning hållas oförändrat, trots en 
elevökning inom sektorns verksamheter och nya förutsättningar i form av fler skolinspektionsärenden, 
utökad klagomålshantering och högre krav på uppföljning. Genom återhållsamhet avseende 
kompetensutveckling och färre iPads är det möjligt att spara 0,1 mkr inom sektorledning. 

Jämfört med andra kommuner har Härryda hög personaltäthet i förskolan, höga kostnader per barn 
samt låga avgifter för vårdnadshavare. Förvaltningen bedömer därför att en ytterligare minskning av 
ramen kan genomföras genom följande åtgärder; 

• En reducering av avdraget på förskoleavgiften gällande allmän förskola för barn 3-5 år kan 
genomföras, vilket genererar 2,1 mkr. Ytterligare en åtgärd på intäktssidan kan vara att 
avgiftsbelägga förskola under lov, vilket genererar 0,4 mkr. Konsekvensen av dessa förslag 
blir ökade kostnader för vårdnadshavare med hög inkomst.  

• En reducering av öppethållandet inom öppna förskolan är genomförbar, vilket genererar 
0,5 mkr. Konsekvensen av förslaget blir dels minskade öppettider samt att öppna förskolan 
koncentreras till familjecentralerna. 

• Antalet dagbarnvårdare kan minskas genom att inte tillsätta pensionsavgångar. Besparingen 
genererar 1,3 mkr. Alla barn som önskar dagbarnvårdare, kan få plats i verksamheten. 

Förvaltningen bedömer även att förskolan kan optimera driften av verksamheten genom att stänga 
Högadal samt Stommens förskola. Samtliga barn från Stommens förskola kommer erbjudas plats på 
Västergärdets förskola. Planen är att Stommens förskolelokal tas över av Välkomsten vid utflytt och 
att Högadals förskolelokal går över till grundskola. Utöver att stänga nämnda förskolor kan även 
antalet befintliga avdelningar inom verksamheten minska genom att "mjukstänga" ej fyllda 
avdelningar tills barnantalet ökar igen. Totalt genererar dessa åtgärder  7,7 mkr. Centralt inom 
förskolan kan en minskning av kompetensmedel motsvarande 0,3 mkr genomföras. Till följd av ovan 
nämnda förslag bedöms kostnaden för köpta platser minska med 1 mkr. 

Sammantaget bedöms ramen för förskoleverksamhet  minska med 13,3 mkr. 

Antalet elever i grundskolan fortsätter att öka, främst på högstadiet. Totalt rör det sig om ca 160 elever 
i kommunal grundskola under planperioden. Ramen för grund- och särskola ökar med 12,3 mkr år 
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2020; 18,2 mkr år 2021 och 22,3 mkr år 2022 jämfört med tidigare plan. 

Grundskolornas organisation är mycket kostnadseffektiv, med stora klasser och få ytor för flexibla 
grupperingar. Undervisningskostnaden är en av de lägsta i landet och resultatnivån är hög. Samtidigt 
är kostnaden för fritidshem bland de högsta i landet och  personaltätheten är hög jämfört med andra 
kommuner i Göteborgsregionen. Därför bedömer förvaltningen att ramen kan minskas med 2,5 mkr. 
En konsekvens av detta är att skolenheternas budget minskar något. I rektors ansvar ingår att 
genomföra de anpassningar som är bäst för respektive skola, varför konsekvenserna kan variera. 
Fritidshemssatsningen som genomförts under 2017-2019 utgår enligt föregående års plan. 

Under de senaste åren har ett antal paviljonger uppförts vid våra skolor till följd av elevökningen. För 
att hålla nere kostnaderna för dessa tillfälliga lokaler planeras en flytt av befintliga paviljonger vid 
Hindås skola till Rävlandaskolan samt Eskilsbyskolan. Nuvarande paviljonger vid Högadalsskolan 
planeras att tas bort och grundskolan flyttar in i Högadals förskolelokaler. Detta ihop med en 
hyresjustering för paviljonger vid Furuhällsskolan innebär en besparing om 1,2 mkr år 2020; 1,7 mkr 
år 2021 samt 2,3 mkr år 2022. Hyreskostnaden för Backaskolan har justerats ned med 0,8 mkr per år 
och driftstart av ny skola i Mölnlycke har förskjutits. 

Antalet elever i åldern 16-19 år ökar under hela planperioden, vilket medför en ökad budgetram för 
gymnasieverksamheten om 17 mkr år 2021; 31 mkr år 2022 respektive 41 mkr år 2022. Kostnaderna 
för köpta platser ökar både på grund av volymförändringen och på grund av att den interkommunala 
ersättningen höjts. Verksamheten gör en översyn av gymnasiesärskolan och omprövar den tidigare 
planen om att fasa ut Hulesär helt. Finansiering av fler elever i gymnasiesärskola kan komma att 
behöva göras mot slutet av planperioden. Utbyggnaden av matsalen på Hulebäcksgymnasiet samt 
upprustning av gård och fasad skjuts fram ett år och planeras nu vara klar år 2022. 

Läromedelsbudgeten bedöms kunna minskas med 300 tkr per år. 

Förvaltningen bedömer att en ramminskning med 250 tkr i samband med pensionsavgång genomförs 
inom vuxenutbildningen. 

Vid sidan av kulturhus, bibliotek och kulturskola ingår från och med 2019 även fritid ungdom och 
föreningsservice i verksamheten kultur och fritid. Inom kulturverksamheten bedöms följande 
minskningar kunna genomföras: 

• Inom kulturskolan görs en minskning av motsvarande en heltidstjänst genom att ej återbesätta 
tjänstledigheter och sjukskrivningar. Konsekvensen blir att kön till kulturskolan riskerar att 
öka och personaltätheten i ensembler försämras. En minskning kostnaderna för 
kompetensutveckling och nätverkande genomförs med 100 tkr. 

• Inom biblioteksverksamheten kan en besparing ske genom att en barnbibliotekarie som går i 
pension inte ersätts. Konsekvenserna av denna neddragning blir försämrade möjligheter att 
tillmötesgå förskolans och skolans förväntningar samt färre läsfrämjande aktiviteter för barn 
och unga. 

Inom fritid sker en utökning under planperioden i form av tillkommande idrottshallar. Jämfört med 
föregående års plan är det dock en minskning av ramen, eftersom flera objekt har skjutits framåt i 
tiden. 

Wallenstam Arena (Mölnlycke sporthall) och gymnastik- och trampolinhallen vid Företagsparken 
(tidigare Djupedalsäng) planeras stå klara under 2021. I gällande plan finns budget avsatt för tillfällig 
idrottshall (sk. tälthall) vid Mölnlycke fabriker fram till att sporthallen är färdigställd. Detta anslag 
bedöms behöva utökas ytterligare ett halvår. Idrottshallen i Härryda har försenats ett år och planeras 
nu till 2022. Idrottshall vid ny skola i Mölnlycke samt ishall från föregående års plan är nu 
framflyttade till utanför planperioden. 

Följande minskningar jämfört med flerårsplanen ingår i bedömningen: 

Anslaget för Föreningsnavet om 500 tkr utgår i enlighet med tidigare uppdrag. Fritidsbanken, en 
verksamhet som startats upp och finansierats av anslaget för Föreningsnavet, fortsätter finnas kvar 
genom en redan budgetfinansierad tjänst. Investeringsbidraget om 1 mkr utgår i sin helhet med 
konsekvensen att möjligheten för föreningar att söka bidrag till större investeringar, t ex klubbhus, 
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försvinner. Ordinarie föreningsbidrag med budget om ca 4 mkr påverkas ej. 

Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) har från start saknat full täckning för den verksamhet som 
bedrivs. Tack vare de två statsbidrag som tillföll verksamheten inför 2019 är det nu möjligt för CFL att 
ha en budget i balans. Statsbidraget ökar något under planperioden, i takt med kommunens 
befolkningsökning. Eftersom grundskoleverksamheten växer under kommande år blir det dock svårt 
för Välkomsten, som är en del av CFL, att få plats i sina nuvarande lokaler i Ekdalaskolan. Därför 
föreslås att Välkomsten flyttar in i Stommens förskola (som tidigare har använts till 
grundskoleverksamhet) i närheten av Landvetterskolan, när förskolan planerar att lämna lokalerna till 
sommaren 2020. Då flyttas både budget och kostnad om 0,7 mkr från förskola till UF, vilket alltså är 
kostnadsneutralt inom sektorn. 

Utvecklings- och stödenheten (USE) får budgettillskott under planperioden genom en överföring från 
grundskola för del av MLA (medicinskt ledningsansvarig skolsköterska) samt från förskola för del av 
verksamhetsutvecklartjänst. Utöver detta föreslås ett antal besparingar inom enheten: 

En vakant utvecklingsledartjänst med inriktning mot barn och unga på USE återbesätts ej, med 
konsekvensen att stödet till verksamheten minskar. Besparing 0,6 mkr. En specialpedagogtjänst om 
40 % flyttas till grundsärskola, där en vakans finns (dvs. budgettäckning finns). Besparing 0,3 mkr. 
Lokalen för ÅterC sägs upp (lokalen ägs av extern aktör) och verksamheten flyttar upp en våning in i 
Satellitens lokaler bredvid Tellus. De deltider som arbetat på ÅterC avslutas och erbjuds att återgå till 
anställning inom förskola. Total besparing ÅterC är 0,7 mkr. 

Sektorn för socialtjänst 

För det planerade upphandlade särskilda boendet på Säteriet som är framskjutet till 2022 används 
budgeterade medel till alternativ kostnad för köpta platser, köpt korttidsvård och tillfällig utökning av 
permanentplatser. Från och med 2022 då boendet öppnar finansieras ytterligare 14 platser, från 40 till 
54 stycken. 

Förvaltningen bedömer att en höjning av taxor och avgifter kan ske inom äldreomsorgen. 

Sektorn bedömer att ekonomiscenario återföring soc kan fördelas mellan verksamheterna 
funktionsstöd och barn och familj samt enheten för försörjningsstöd. 

För att täcka behovet av platser för äldre på särskilt boende i väntan på särskilda boendet på Säteriet, 
bedömer sektorn att Ekdalagården behöver en tillfällig utökning av åtta permanentplatser 2020-21. 

Förvaltningen bedömer att ambitionsnivån kan sänkas genom att minska med 1 åa metodhandledare 
och 1 åa administrativ assistent. Besparingen innebär dels ett minskat administrativt stöd till 
verksamhetens enhetschefer och dels ett minskat metodstöd i omvårdnadsarbetet. 

Vidare bedöms att en minskning av dagverksamhet kan genomföras genom att minska med 1 åa på 
dagverksamheten Liljan. Denna besparing innebär att verksamheten inte kommer att kunna erbjuda 
öppettider på lördagar. 

Med anledning av volymökningar baserat på befolkningsprognosen bedöms att ett budgettillskott är 
behövligt inom personlig assistans från 2020 och inom hemtjänst från 2021. 

En tillfällig utökning av köpt korttidsvård, för att täcka behovet av platser för äldre på särskilt boende i 
väntan på särskilda boendet på Säteriet ingår i bedömningen. 

En utökning av 1 åa handläggare inom socialpsykiatri med start 2020 liksom att 
sjuksköterskeverksamheten är i behov av 1 åa för att svara upp mot specialistkompetens inom 
psykiatri och demens. 

En minskning av kostnaderna för dagverksamhet och träffpunkt kan genomföras genom att minska 
med 1 åa fritidsassistent. Besparingen innebär färre aktiviteter på särskilt boende som leds av 
fritidsassistent samt ett minskat utbud av aktiviteterna på öppna träffpunkter. 

Inom funktionsstöd planeras tre nya boenden. En servicebostad i Landvetter planeras att driftsättas 
2021 samt två andra boenden i Mölnlycke halvår 2022. En besparing kan genomföras inom boende 
egen regi genom en sammanslagning av de två boendena Biblioteksgatan och Lindska från 2020. En 
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ytterligare besparing genomförs 2021 genom omfördelning av platser och resurser mellan 
Guldsmedsgården och den nya serviceboendet i Landvetter. 

Vidare bedöms att besparing inom daglig verksamhet kan genomföras genom att minska verksamheten 
med 6 åa samt att minska antalet fordon. Besparingen innebär att det kommer att bli ett förändrat 
innehåll i verksamheten och en minskad personaltäthet som kommer att medföra större brukargrupper 
och minskad möjlighet till aktiviteter utanför verksamhetslokalerna. 

Med anledning av volymökning av ledsagare och avlösare förstärks budgeten för verksamheten 

Sektorn bedömer att den tidigare tillfälliga förstärkningen av 2 åa socialsekreterare under en projekttid 
av två år inom försörjningsstödsenheten kan tas bort från 2021. 

Enligt tidigare plan minskas kostnadsramen för placeringar av barn och unga med start 2020. 

För att uppnå en stabilitet inom barn- och ungdomsenheten bedömer sektorn att en förstärkning av 1 åa 
socialsekreterare 2020 enligt tidigare plan fortfarande är behövlig, detta för att få förutsättningar att 
klara utredningstider och ett ökat antal ärenden. 

Förvaltningen bedömer att besparing inom förebyggande arbete barn och unga kan motiveras med att 
kommunen har höga kostnader jämfört med omgivningen och en jämförelsevis gynnsam social 
situation. En besparing kan genomföras genom att minska med 1,5 åa socialsekreterare på Kraftkällan. 
Det skulle innebära en minskad möjlighet att erbjuda barn som lever med föräldrar i missbruk, psykisk 
ohälsa eller med skilda föräldrar gruppsamtal. Ytterligare kostnadsminskning kan ske genom 
minskning av 4 åa fältsekreterare, vilket innebär en minskad närvaro av fältsekreterare på kvällar och 
helger. En tredje besparing med minskning av 1,6 åa socialsekreterare på familjecentraler, innebär 
minskad närvaro av socialsekreterare på nuvarande familjecentraler alternativt fokusera på 
verksamheten i Landvetter. 

Med anledning av ett ökat behov av skyddat boende och handläggning av ärenden gällande våld i nära 
relation bedöms en förstärkning med 1 åa socialsekreterare samt budgettillskott för skyddade boenden 
nödvändig. 

Sektorn för samhällsbyggnad 

För att driftsäkra och förvalta sektorns IT-system utökas verksamheten med budget motsvarande två 
årsarbetare som systemförvaltare. Detta finansieras delvis genom neddragning av andra administrativa 
tjänster inom verksamheten. 

Generellt bedöms att en prioritering av detaljplaner som genererar exploaterings- och planavgifter som 
täcker kostnader att behöva diskuteras. Fler medborgardialoger bedöms kunna ske digitalt än idag. 

I budget 2019 fick förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad stadsbyggnadsstudie för Landvetter. 
Sektorn har avsatt medel i budgeten under 2020 och 2021 för utredningar utifrån uppdraget. 

 
Budgeten för miljö och hälsoskydd förstärks  för införandet av ett mer effektivt och säkert 
ärendehanteringssystem. Verksamheten ser över och höjer taxor med cirka 20 procent. Taxehöjningen 
leder till högre självfinansieringsgrad och därmed minskad skattesubvention. Verksamheten utökas 
med en tjänst miljöinspektör för utökad tillsyn som finansieras av avgifter. 

Inom mark och bostad föreslås att taxor för utsättningar och nybyggnadskartor ses över och höjs cirka 
20 procent. Från år 2021 minskar verksamhetens personalbudget motsvarande en årsarbetare och 
ytterligare en årsarbetare tas bort från 2022 enligt förvaltningens bedömning. Minskningen är till följd 
av fler exploatörsdrivna detaljplaner samt att personalkostnader kan täckas med annan finansiering, till 
exempel genom planavgifter och exploateringsavtal.  

 
Plan ser över och höjer taxor och avgifter med cirka 20 procent. Senaste taxeöversynen gjordes 2014 
och samma taxa har gällt sedan dess. 

Från halvår 2021 minskar verksamhetens personalbudget motsvarande en årsarbetare och ytterligare 
en årsarbetare tas bort från halvår 2022. Minskningen är till följd av fler exploatörsdrivna detaljplaner 
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samt att personalkostnader kan täckas med annan finansiering, till exempel genom planavgifter och 
exploateringsavtal. 

Utifrån verksamhetsförändringar i liggande budget/plan minskas anslaget för översiktsplanearbetet 
enligt plan. 

Även bygglovstaxan ses över och höjs med cirka 20 procent. Under de senaste två åren har dock en 
nedgång i antal bygglovsansökningar skett med 15 - 20 procent per år, varför taxehöjningen får en 
utebliven effekt på verksamhetens budget. I och med nedgången av antal ansökningar, behöver 
verksamheten se över bemanningen och personaltätheten. Från 2020 minskar verksamhetens ram med 
motsvarande en årsarbetare. Verksamheten kommer dock att satsa på digitalisering för att effektivisera 
och förenkla bygglovsprocessen. 

 
Inom trafikverksamheten görs en översyn av taxor och avgifter för allmän plats och färdtjänst. För 
färdtjänst höjs egenavgiften, vilket leder till högre intäkter för verksamheten. Till följd av att det finns 
färre stora investeringsprojekt i verksamhetens projektportfölj under planperioden, samt att det i 
sektorns investeringsbudget gjorts en omprioritering där projekt som inte är kopplade till utbyggnad av 
detaljplan antingen utgår eller senareläggs, minskar verksamhetens budget med en årsarbetare från 
2020 och ytterligare en från 2021. Tidigare planerade verksamhetsförändringar genomförs enligt plan 
förutom att driftbudget för provisoriskt parkeringshus i Mölnlycke utgår eftersom investeringen har 
utgått. 

 
Vatten och avloppsverksamheten ska vara helt avgiftsfinansierad. Inom verksamheten bedöms att 
kommunen behöver möta ökade kostnader för indexuppräkningar samt ökade volymer med anledning 
av befolkningsökning genom att räkna upp budgeten både på kostnads- och intäktssidan. För att möta 
ökade investeringsvolymer, så som nya överföringsledningar och det nya vattenverket, förstärks 
verksamheten med 1 åa drifttekniker år 2020 och ytterliggare en från år 2021. Verksamhetens budget 
för kapitaltjänst ökar markant under 2022. Ökningen beror främst på att del av kostnader för det nya 
vattenverket resultatförs under året. 

 
Avfallsverksamheten ska vara helt avgiftsfinansierad. Verksamhetens budget förstärks för bland annat 
ökade entreprenadkostnader för insamling av hushållsavfall samt för ökade volymer med anledning av 
befolkningsökning.  Då verksamheten ska vara helt avgiftsfinansierad, höjs taxan, både för att möta 
ökade kostnader. 

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd 

Bedömningen är i stor utsträckning baserat på volymer och objekt enligt lokalresursplaneringen. 
Exempelvis påverkar tillkommande och avgående objekt som  såväl fastighet som måltidsservice och 
städservice. Budgeten har anpassats till volymförändringar samt förändrade tidplaner. 

Internhyrorna har indexuppräknats och budgeten har anpassats till volymförändringar enligt 
lokalresursplanen. 

Budgeten för IT har utökats med en systemförvaltare som kommer att finansieras av sektorn för 
samhällsbyggnad. Kostnader för uppgradering av skydd mot barnpornografiska bilder har lagts in. 

Budgeten för måltidsservice har anpassats till att förskoleavdelningar kommer stängas till följd av 
färre barn. Volymökningar i form av fler grundskolelever och fler platser inom vård och omsorg har 
också arbetats in i förslaget. 

Anslaget för ”ortspeng” på 0,25 mkr utgår år 2020 enligt plan. Som en besparingsåtgärd föreslås 
konsumentvägledningen upphöra från och med år 2021. 
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3 Investeringsbudget/plan 2020-2024 
 

Det bedömda investeringsbehovet för perioden 2020–2024 är 1 730 mkr, varav 479 mkr föreslås 2020. 
Med stor sannolikhet kommer dock ett flertal objekt som budgeterats för år 2019 att utföras under år 
2020. Förvaltningens bedömning är även fortsättningsvis att det kommer att utföras investeringar för 
under 400 mkr per år. Verksamhetsförändringarna har reviderats i enlighet med lokalresursplaneringen 
och även andra projekt tidigareläggs respektive förskjuts framåt i tiden jämfört med tidigare plan. 
Investeringsvolymen bedöms till ca 50% finansieras med extern upplåning. Den långfristiga 
upplåningen kommer som en följd av investeringsvolymen att öka kraftigt under planperioden. 

Sektorn för samhällsbyggnads nettoinvesteringsbudget uppgår till  790 mkr, varav ca 187 mkr finns 
inom de skattefinansierade verksamheterna och de resterande 603 mkr främst inom 
Vattenverksamheten. 

Största skattefinansierade projektet under planperioden avser Mölnlycke fabriker, både inom och utom 
plan, på totalt 83 mkr. Verksamheten avser att färdigställa en första etapp med gata och VA fram till 
exploatörens område fram till 2021, total utgift för detta prognostiseras till 20 mkr. Ett annat stort 
projekt avseende gator och park är dagvattenparken i Mölnlycke som finansieras både av va-
verksamheten och skattefinansieras. Under planperioden ligger totalt 46 mkr för trafik avseende 
dagvattenparken. Ytterligare ett större projekt som genomförs i samarbete med VA, är GC-bana 
mellan Hällingsjö och Rävlanda, där totalt 25 mkr finns avsatta i trafikverksamhetens budget/plan. 
Löpande åtgärder och komponentutbyte är budgeterat till nästan 14 mkr årligen och totalt 68 mkr 
under planperioden. 

Nytt i budgeten för 2020-2024 är att slutredovisning av kostnader för gator och park avseende 
exploateringsprojekt ingår i investeringsramen, utgifter syns även i exploateringsramen. 

Vattenverksamhetens och kommunens enskilt största projekt inom planperioden är byggnation av nytt 
vattenverk i Västra Nedsjön med intagsstation, överföringsledningar och högreservoar. Vattenverket är 
en nödvändighet för framtida vattenförsörjning i kommunen. Byggnation av överföringsledningar är 
påbörjat, likaså projektering av övriga delprojekt. Totala utgifter för projektet som innefattar både 
verket och överföringsledningar är 547 mkr och beräknas vara färdigt att tas i bruk 2022. Det nya 
vattenverket kommer innebära vissa kostnadsminskningar för köp av vatten och ökade intäkter, i 
någon form, för medfinansiering av överföringsledningar från Bollebygds kommun. Investeringar i 
ledningar i befintliga områden uppgår under planperioden till tio mkr årligen. I slutet av planperioden 
påbörjas ett annat stort projekt om drygt 39 mkr med nya överföringsledningar mellan Hindås och 
Rävlanda, där Bollebygd ska vara med och finansiera. VA är med i byggandet av en ny dagvattenpark 
i Mölnlycke ihop med trafikverksamheten med totalt 35 mkr.  Även slutredovisning av 
exploateringsprojekt ingår i VA's investeringsram. 

Investeringarna inom Teknik och förvaltningsstöd styrs främst av lokalresursplaneringen. Bedömt 
investeringsbehov omfattar drygt 851 mkr under femårsperioden, jämfört med knappt 827 mkr i 
gällande plan. Huvuddelen, knappt 772 mkr, avser fastighet. Avvikelsen mot plan förklaras främst av 
en tillkommande ny förskola i Mölnlycke som beräknas vara färdigställd vid halvårsskiftet 2025. 
Tidsförskjutningar har skett på vissa objekt, byggnation av grundskola i Mölnlycke, ishall och 
idrottshall i Härryda har senarelagts något. 

Inom sektorerna UTK och Socialtjänst består investeringarna huvudsakligen av utbyte av inventarier, 
anslag för IT, samt inventarier till de objekt som finns upptagna i lokalresursplaneringen. 
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4 Exploateringsverksamhet, finansieringsplan 
2020-2024 

 

Exploateringsverksamheten följer underlaget för bostadsförsörjningsprogrammet med byggnation av 
bostäder på bland annat Idrottsvägen, Landvetter centrum och Björkelidsvägen i Rävlanda samt Östra 
och västra Backa i Landvetter. Även exploatering av framtida industrimark ingår. 

Planen för exploatering innefattar  inkomster från markförsäljning, gatukostnadsersättning och va-
anslutningsavgifter samt utgifter avseende genomförandet av detaljplaner. Totalt under kommande 
femårsperiod bedöms utgifterna uppgå till dryga 434 mkr och inkomsterna till 574 mkr. 

Industrimarksprojekt med utbyggnad av infrastruktur under perioden är Mölnlyckemotet, Björröd och 
Airport city. Markförsäljning i Björröds industriområde är på gång och utbyggnad av gator påbörjas 
under 2019. Mölnlyckemotet planeras påbörjas 2021. I övrigt finns industrimark tillgänglig i 
områdena Björkåsen i Landvetter och Hindås industriområde. 

De mest resurskrävande projekt i form av infrastrukturutbyggnad är Landvetter södra, Landvetter 
centrum och Idrottsvägen. I Landvetter södra är det stora arbetet i planen en utbyggnad av en 
tillfartsväg från nuvarande Magasinsvägen som ska försörja området. Försäljning av tomter i 
Landvetters Backa är påbörjat och verksamheten räknar med inkomster 2019 och 2020 för etapp 1. 
Etapp 2, de västra delarna av Backa, beräknas vara färdigställt 2022. Det största inkomstbringande 
projektet under planperioden är just Landvetters Backa men också Idrottsvägen och Landvetter 
Centrum. 

Det råder tveksamheter om tidigare planerade projekt, Bocköhalvön och Solåsen men de ligger kvar i 
plan för att möjliggöra omtag av detaljplaner. Planarbete med Enebacken 2 är påbörjat och man räknar 
med påbörjad byggnation av infrastruktur 2022. 

Tre stycken exploatörsdrivna detaljplaner finns med i finansieringsplanen och är upplagda som 
exploateringsprojekt trots att det inte finns något kommunalt markinnehav. I föreslagen plan finns 
dock ingen budget eftersom det råder stor osäkerhet kring vad som kommer att ingå i detaljplan och 
när i tid planen ska genomföras. Kommunen kan få betalt för att bygga ut allmän plats innan 
utbyggnaden sker eller vice versa, vilket får planeras närmare i ett senare skede när en detaljplan 
närmar sig antagande 
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5 Finansiell analys 
 

5.1 Resultat 
Förvaltningens ekonomiska bedömning innebär positiva resultat mellan 54-68 mkr per år. Det betyder 
ett genomsnittligt resultat per år om 60 mkr. För att nå det finansiella målet "resultatets andel av 
verksamhetens nettokostnad är lägst 2,5%" behövs ett årligt positivt resultat om 55-60 mkr. Målet ska 
mätas sett över en rullande fyraårsperiod och med nuvarande resultatnivåer nås målet endast 
2020. 2021 och 2022 nås inte målet då åren 2018-2019 visar svaga resultat. Däremot kommer 
balanskravet vara uppnått varje enskilt år med föreslagna resultatnivåer. 

5.2 Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning 
och kommunal fastighetsavgift 

Förvaltningens bedömning innehåller inga förändringar av utdebiteringen. Enligt Sveriges Kommuner 
och Landstings skatteprognos i december 2018 så ökar skatteintäkterna med 1,3 procentenheter för 
2020 jämfört med 2019, 3,8 procentenheter för år 2021 och 4,4 procentenheter för 2022. 

Ökningen av skatteintäkter ska täcka lönehöjningar i befintlig verksamhet, övrig inflation, 
befolkningsförändringar och eventuella ambitionshöjningar. 

5.3 Pensionsskulden 
Pensionsskulden redovisas och budgeteras enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. Det innebär 
att resultatet, utöver kostnader för uppräkning, påverkas av förändringar i beräkningssätt för det 
aktuella åtagandet och att soliditeten blir väsentligt lägre än med blandmodellen som tillämpas av de 
flesta kommuner. Sedan ett antal år tillbaka är kostnaderna vid tillämpning av fullfondering lägre än 
med blandmodellen. 

Uppräkningen av skulden bokförs som kostnader i resultaträkningen och utbetalningarna från skulden 
bokförs direkt mot balansräkningen. I slutet av planperioden uppgår den totala skulden till drygt 
840 mkr. Ränta och basbeloppsuppräkning redovisas som finansiell kostnad. Utbetalningarna 
prognostiseras till 40 mkr år 2020. 

5.4 Långfristig upplåning 
Kommunens långfristiga skuld består av externa lån samt inbetalda anläggningsavgifter för VA-
kollektivet. I bokslut 2018 var den sammanlagda skulden 868 mkr, varav externa lån var 700 mkr. För 
perioden fram till år 2022 beräknas skulden öka till ca 1 400 mkr. Detta beror på förhållandevis låga 
resultat i förhållande till investeringsvolymen. 

5.5 Borgensåtaganden 
I bokslut 2018 uppgick det samlade borgensåtagandet till 275 mkr. Kommunens borgensåtagande 
bestod till 97 procent av förpliktelser mot egna eller delägda bolag. Åtaganden för föreningar som 
verkar inom kommunen uppgick 2018 till 3 procent. Kommunens borgensåtaganden bedöms inte 
innebära någon avsevärd finansiell risk. 
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5.6 Balanskravet och god ekonomisk hushållning 
Det lagstadgade balanskravet är en miniminivå som innebär att kommunerna med vissa undantag 
måste redovisa ett positivt resultat. Kommunallagen anger också att mål och riktlinjer för 
verksamheten skall beaktas och att finansiella mål skall anges. De finansiella målen utgör ett verktyg 
för att kunna bedöma den finansiella situationen och utvecklingen och därmed fastslå om kommunen 
har en god ekonomisk hushållning. Det syftar till att stödja kommunerna i deras strävan att uppnå och 
säkerställa en god ekonomisk hushållning. Då är det viktigt att målen och riktlinjerna uttrycker realism 
och handlingsberedskap samt kontinuerligt utvärderas och omprövas. En ekonomi i balans samt en 
välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar 
för att kommunen skall kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. 

Kommunfullmäktige antog 19 november 2018 följande finansiella mål som mäts och analyseras 
årligen i rullande fyraårsperioder: 

• Soliditeten ökar med en procentenhet per år 
• Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader 

De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger 
därmed de finansiella förutsättningarna och ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. 
Målen har som utgångspunkt att varje generation själv skall bära kostnaderna för den service som den 
konsumerar. 

Detta innebär att ingen generation bör behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. 
Överskottet måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras 
även för nästkommande generation utan att den skall behöva uttaxeras en högre skatt. 

Nedan redovisas de finansiella målen utifrån budgetförslaget och hur måluppfyllelsen bedöms bli för 
enskilda år. 

  2019 2020 2021 2022 

Soliditeten ökar med en procentenhet per 
år -2 2 -1 0 

Resultat i mkr 32,8 54,3 58,6 67,7 

Resultatet är 2,5 procent av 
verksamhetens nettokostnader 1,5 2,5 2,6 2,8 
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Resultatmålet för fyraårsperioden uppnås i förslaget för år 2020. För år 2021-22 uppnås inte målet, 
beroende på lägre resultat åren 2018-19. 

 
I bokslut 2018 var kommunens soliditet 29 procent, vilket var samma soliditet som föregående år. För 
år 2019 beräknas soliditeten minska med två procent till 27 procent för att 2020 öka till 29 procent 
igen. Enligt förvaltningens bedömning uppnås inte det finansiella målet någon gång under 
planperioden. Genomsnittsökningen 2017-2020 beräknas bli 0,25 procent. För det sista året beräknas 
soliditeten till 28 procent. 

 
Orsaken till svårigheten att nå soliditetsmålet är den höga planerade investeringstakten och därmed 
ökande upplåning i kombination med svagare och negativt resultat. Vanligtvis genomförs dock inte 
alla investeringsprojekt det år som planerats. 
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5.7 Resultat-, och balansbudget 
Resultatbudget 

Belopp i mkr Bokslut 
2018 

Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Verksamhetens nettokostnader 
exkl avskrivningar 1 925,2 2 010,3 2 064,8 2 143,8 2 252,2 

Avskrivningar 128,8 132,7 137,2 148,7 162,6 

Verksamhetens nettokostnader 2 054,0 2 143,0 2 202,0 2 292,5 2 414,8 

Skatteintäkter inkl 
inkomstutjämning 1 942,4 2 050,7 2 105,6 2 199,4 2 306,7 

Generella statsbidrag och 
utjämning 161,6 154,0 172,1 181,3 205,3 

Finansiella intäkter 5,3 3,4 13,4 13,4 13,4 

Finansiella kostnader -6,6 -9,4 -12,2 -15,2 -15,2 

Finansiella kostnader för 
pensioner -17,7 -23,0 -22,7 -27,7 -27,7 

Resultat före extraordinära 
poster 31,0 32,8 54,3 58,6 67,7 

        

RESULTAT 31,0 32,8 54,3 58,6 67,7 
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Balansbudget  

Belopp i mkr Bokslut 
2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

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

Materiella anläggningstillgångar 2 457,6 2 985,2 2 987,7 3 239,0 3 476,4 

Finansiella anläggningstillgångar 74,9 73,6 74,9 74,9 74,9 

Summa anläggningstillgångar 2 532,6 3 058,9 3 062,7 3 314,0 3 551,4 

Omsättningstillgångar      

Tomtmark för försäljning 161,8 100,6 71,8 126,8 103,8 

Fordringar   150,0 154,6 150,0 150,0 150,0 

Likvida medel 176,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

Summa omsättningstillgångar 487,8 255,2 271,8 276,8 253,8 

Summa tillgångar 3 020,4 3 314,1 3 334,5 3 590,8 3 805,2 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER     

Eget kapital 865,1 904,0 952,2 1 010,8 1 078,5 

- varav årets resultat 31,0 32,8 54,3 58,6 67,7 

Skulder        

Avsättningar för pensioner 784,6 799,1 803,9 825,5 846,3 

- varav avsättning pensionsskuld 
intjänat före 1998 595,5 591,2 567,1 555,3 542,6 

Övriga avsättningar 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

Långfristiga skulder 868,2 1 120,3 1 076,0 1 252,0 1 377,9 

- varav anslutningsavgifter mm 168,20 125,0 171,2 173,2 174,2 

Kortfristiga skulder 492,9 481,1 492,9 492,9 492,9 

Summa skulder 2 155,3 2 410,1 2 382,3 2 580,0 2 726,6 

Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 3 020,4 3 314,1 3 334,5 3 590,8 3 805,2 

SOLIDITET 29 % 27 % 29 % 28 % 28 % 
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5.8 Drift-, investerings- och exploateringsbudget 
Driftbudget 

Belopp i mkr Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Politisk organisation 12 808 13 004 12 004 12 554 

Kommunledning 109 574 111 943 113 178 113 178 

Utbildning och kultur 1 230 369 1 240 958 1 280 754 1 309 613 

Socialtjänst 665 469 682 319 685 262 698 653 

Samhällsbyggnad 86 577 89 548 87 957 89 457 

Teknik och förvaltningsstöd 19 748 15 719 14 997 15 586 

Verksamhetskostnader, 
finansförvaltning 18 521 48 462 98 357 175 738 

Verksamhetens 
nettokostnader 2 143 066 2 201 953 2 292 509 2 414 779 

Skatteintäkter, utjämning mm -2 204 765 -2 277 745 -2 380 646 -2 511 971 

Finansiella kostnader och 
intäkter 28 944 21 532 29 501 29 475 

Resultat före extraordinära 
poster 32 755 54 260 58 636 67 717 

      

RESULTAT 32 755 54 260 58 636 67 717 

  

Investeringsbudget 

Belopp i mkr Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Kommunledning 6 073 2 385 2 361 1 645 1 386 828 

Utbildning och 
kultur 16 667 12 660 16 900 12 570 11 600 14 810 

Socialtjänst 9 298 2 100 2 300 2 500 2 100 2 100 

Samhällsbyggnad 381 960 250 010 231 610 194 910 79 310 34 310 

-varav 
avgiftsfinansierat 218 411 221 750 196 750 146 950 23 250 14 750 

Teknik och 
förvaltningsstöd 189 676 212 180 221 481 119 079 184 165 114 341 

SUMMA 603 674 479 335 474 652 330 704 278 561 166 389 
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Exploateringsbudget 

Belopp i mkr Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Inkomst  55 200 142 000 43 100 141 800 49 700 197 700 

Utgift  80 900 83 000 97 800 118 400 80 300 54 700 

NETTO  -25 700 59 000 -54 700 23 400 -30 600 143 000 
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6 Bilagor 
 

Sammanställning av driftbudget. Bilaga 1 

Bilagan redovisar ramar per nämnd, sektor och verksamhet i enlighet med förvaltningens bedömning. 

Investeringsbudget. Bilaga 2 

Bilagan redovisar investeringar per projekt i enlighet med förvaltningens bedömning och ligger bygger 
bland annat på redovisad lokalplanering. Investeringarna ligger till grund för beräknade driftkostnader 
och bedömt upplåningsbehov. 

Exploateringsbudget. Bilaga 3 

Bilagan redovisar bedömd finansieringsplan för exploateringsverksamheten. Beloppen innefattar även 
trafik och VA-investeringar direkt kopplade till respektive projekt. Investeringarna redovisas separat 
på bilaga 2. Finansieringsplanen ligger till grund för balansbudget och bedömt upplåningsbehov. 

Lokalplan. Bilaga 4 

Bilagan redovisar lokalplaneringen som förvaltningens bedömning bygger på. Komplett 
lokalresursplan sammanställs i samband med att respektive nämnd fastställer verksamhetsplan. 
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SAMMANSTÄLLNING AV DRIFTBUDGET 2020-2022 PER NÄMND, SEKTOR OCH VERKSAMHETSNIVÅ
Förvaltningens bedömning 190514

VÄLFÄRDSNÄMNDEN
Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Intäkter -484 492 -310 783 -313 497 -313 974 -318 872
Kostnader 2 321 858 2 206 621 2 236 774 2 279 990 2 327 138
Netto 1 837 366 1 895 838 1 923 277 1 966 016 2 008 266

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
Intäkter -3 0 0 0 0
Kostnader 10 664 13 210 12 380 12 690 12 690
Netto 10 662 13 210 12 380 12 690 12 690
Intäkter -46 514 -42 670 -40 215 -38 025 -38 325
Kostnader 355 697 342 147 323 468 328 584 329 636
Netto 309 184 299 477 283 253 290 559 291 311
Intäkter -67 712 -50 286 -48 426 -47 796 -47 976
Kostnader 654 675 657 484 669 563 676 218 686 138
Netto 586 963 607 198 621 137 628 422 638 162
Intäkter -110 864 -106 121 -109 107 -112 204 -114 622
Kostnader 264 727 263 808 282 198 300 184 314 781
Netto 153 863 157 687 173 091 187 980 200 159
Intäkter -18 929 -16 380 -16 380 -16 380 -16 380
Kostnader 39 618 39 899 39 795 39 795 39 795
Netto 20 689 23 519 23 415 23 415 23 415
Intäkter -7 310 -7 329 -7 329 -7 329 -7 329
Kostnader 51 748 101 097 99 953 109 954 116 142
Netto 44 437 93 768 92 624 102 625 108 813
Intäkter -4 713 -1 535 -1 535 -1 535 -1 535
Kostnader 48 416 37 045 36 593 36 598 36 598
Netto 43 704 35 510 35 058 35 063 35 063
Intäkter -256 044 -224 321 -222 992 -223 269 -226 167
Kostnader 1 425 545 1 454 690 1 463 950 1 504 023 1 535 780
Netto 1 169 501 1 230 369 1 240 958 1 280 754 1 309 613

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
Intäkter -7 777 -1 170 -5 700 -5 700 -7 850
Kostnader 43 425 44 665 84 794 86 129 99 191
Netto 35 647 43 495 79 094 80 429 91 341
Intäkter -111 237 -29 254 -31 349 -31 349 -30 459
Kostnader 295 489 222 098 226 296 226 839 221 495
Netto 184 253 192 844 194 947 195 490 191 036
Intäkter -23 129 -37 721 -36 478 -36 478 -36 478
Kostnader 169 183 197 535 196 494 199 094 199 991
Netto 146 054 159 814 160 016 162 616 163 513
Intäkter -11 261 -8 181 -8 324 -8 524 -9 264
Kostnader 169 517 161 710 144 159 144 072 150 848
Netto 158 255 153 529 135 835 135 548 141 584
Intäkter -65 228 -9 123 -7 641 -7 641 -7 641
Kostnader 99 512 47 729 46 869 45 621 45 621
Netto 34 284 38 606 39 228 37 980 37 980
Intäkter -9 816 -1 013 -1 013 -1 013 -1 013
Kostnader 119 188 78 194 74 212 74 212 74 212
Netto 109 372 77 181 73 199 73 199 73 199
Intäkter -228 448 -86 462 -90 505 -90 705 -92 705
Kostnader 896 313 751 931 772 824 775 967 791 358
Netto 667 865 665 469 682 319 685 262 698 653

Summa 
Välfärdsnämnden

Funktionsstöd

Integration och 
arbetsmarknad

Summa sektor UTK

U
TB

IL
D

N
IN

G
 O

C
H

 K
U

LT
U

R

Ledning

Förskola

Grundskola

Gymnasium

Vuxenutbildning

Kultur o Fritid

Utveckling 
flerspråkighet

Barn och familj

SO
C

IA
LT

JÄ
N

ST

Summa sektor SOC

Ledning

Vård och omsorg

Hälsa och 
bistånd

Bilaga 1

Page 227 of 511



SAMMANSTÄLLNING AV DRIFTBUDGET 2020-2022 PER NÄMND, SEKTOR OCH VERKSAMHETSNIVÅ
Förvaltningens bedömning 190514

KOMMUNSTYRELSEN
Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Intäkter -605 237 -604 797 -617 303 -649 063 -678 687
Kostnader 776 398 820 696 834 513 865 195 896 908
Netto 171 160 215 899 217 210 216 132 218 221

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
Intäkter -167 0 0 0 0
Kostnader 34 594 34 449 35 494 37 079 37 079
Netto 34 426 34 449 35 494 37 079 37 079
Intäkter -874 -582 -582 -582 -582
Kostnader 17 231 18 532 18 329 18 329 18 329
Netto 16 358 17 950 17 747 17 747 17 747
Intäkter -1 032 -150 -150 -150 -150
Kostnader 24 810 26 814 27 019 27 019 27 019
Netto 23 779 26 664 26 869 26 869 26 869
Intäkter -2 298 -3 898 -3 898 -3 898 -3 898
Kostnader 31 369 34 409 35 731 35 381 35 381
Netto 29 070 30 511 31 833 31 483 31 483
Intäkter -4 371 -4 630 -4 630 -4 630 -4 630
Kostnader 108 004 114 204 116 573 117 808 117 808
Netto 103 633 109 574 111 943 113 178 113 178

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
Intäkter -1 246 -2 140 -1 140 -1 140 -1 140
Kostnader 9 264 10 121 11 498 11 075 9 927
Netto 8 018 7 981 10 358 9 935 8 787
Intäkter -165 0 0 0 0
Kostnader 1 358 1 419 1 419 1 419 1 419
Netto 1 193 1 419 1 419 1 419 1 419
Intäkter -2 833 -3 000 -4 400 -4 400 -4 400
Kostnader 7 913 7 586 8 386 8 386 8 386
Netto 5 080 4 586 3 986 3 986 3 986
Intäkter -18 553 -15 490 -15 901 -16 144 -16 194
Kostnader 90 003 85 601 84 566 86 191 90 339
Netto 71 449 70 111 68 665 70 047 74 145
Intäkter -92 372 -14 705 -11 005 -11 005 -11 005
Kostnader 51 187 14 883 15 083 14 383 13 683
Netto -41 185 178 4 078 3 378 2 678
Intäkter -10 685 -17 924 -18 724 -18 724 -18 724
Kostnader 16 924 20 226 19 766 17 916 17 166
Netto 6 238 2 302 1 042 -808 -1 558
Intäkter -32 324 -31 475 -34 605 -35 377 -35 377
Kostnader 33 292 31 475 34 605 35 377 35 377
Netto 967 0 0 0 0
Intäkter -69 788 -72 978 -79 390 -83 300 -89 673
Kostnader 60 065 72 978 79 390 83 300 89 673
Netto -9 723 0 0 0 0
Intäkter -227 966 -157 712 -165 165 -170 090 -176 513
Kostnader 270 005 244 289 254 713 258 047 265 970
Netto 42 039 86 577 89 548 87 957 89 457

Summa 
Kommunstyrelsen

SA
M

H
Ä

LL
SB

YG
G

N
A

D

Ledning

Kommun-ekolog

Miljö- och 
hälsoskydd

Trafik

Mark och bostad

Plan och bygglov

Avfall

Vatten och 
avlopp

Summa sektor SHB

K
O

M
M

U
N

LE
D

N
IN

G

Kommun-ledning

Ekonomi och 
upphandling

Personal

Utvecklings-
funktion

Summa 
Kommunledning
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SAMMANSTÄLLNING AV DRIFTBUDGET 2020-2022 PER NÄMND, SEKTOR OCH VERKSAMHETSNIVÅ
Förvaltningens bedömning 190514

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
Intäkter -1 0 0 0 0
Kostnader 2 452 4 088 2 458 2 458 2 458
Netto 2 451 4 088 2 458 2 458 2 458
Intäkter -3 444 -58 093 -58 992 -68 953 -75 141
Kostnader 10 084 64 704 65 410 74 641 80 829
Netto 6 640 6 611 6 418 5 688 5 688
Intäkter -212 063 -220 572 -222 651 -237 143 -252 065
Kostnader 213 255 222 561 222 170 236 662 251 584
Netto 1 192 1 989 -481 -481 -481
Intäkter -32 444 -32 046 -32 373 -34 161 -35 482
Kostnader 33 505 32 435 32 764 34 552 35 873
Netto 1 061 389 391 391 391
Intäkter -93 712 -98 425 -98 113 -98 707 -99 477
Kostnader 98 467 96 986 97 191 97 793 99 152
Netto 4 755 -1 439 -922 -914 -325
Intäkter -29 718 -32 059 -34 119 -34 119 -34 119
Kostnader 35 731 37 262 39 067 39 067 39 067
Netto 6 013 5 203 4 948 4 948 4 948
Intäkter -1 518 -1 260 -1 260 -1 260 -1 260
Kostnader 4 896 4 167 4 167 4 167 4 167
Netto 3 378 2 907 2 907 2 907 2 907
Intäkter -372 900 -442 455 -447 508 -474 343 -497 544
Kostnader 398 389 462 203 463 227 489 340 513 130
Netto 25 489 19 748 15 719 14 997 15 586

FINANSFÖRVALTNING OCH POLITISK VERKSAMHET
Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Intäkter -2 166 550 -2 276 400 -2 362 114 -2 473 088 -2 605 188
Kostnader 90 536 131 908 167 367 232 304 310 984
Netto -2 076 014 -2 144 492 -2 194 747 -2 240 784 -2 294 204

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
Intäkter -681 -681 0 0 -681
Kostnader 12 300 13 489 13 004 12 004 13 235
Netto 11 619 12 808 13 004 12 004 12 554

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
Intäkter -2 165 869 -2 275 719 -2 362 114 -2 473 088 -2 604 507
Kostnader 78 236 118 419 154 363 220 300 297 749
Netto -2 087 633 -2 157 300 -2 207 751 -2 252 788 -2 306 758

Summa Finans och 
politik

Summa sektor TOF

TE
K

N
IK

 O
C

H
 F

Ö
R

VA
LT

N
IN

G
SS

TÖ
D

Ledning

Service

Fastighet

Städservice

Måltidsservice

IT

Säkerhet

PO
LI

TI
K

FI
N

A
N

S

Politisk 
Verksamhet

Finans-
förvaltning
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HÄRRYDA KOMMUN Bilaga 4

LOKALPLAN 2020-2024 FÖR SEKTOR UTBILDNING OCH KULTUR
Utbyggnadsplan och större förändringar i befintlig verksamhet
Verksamhet Omfattning Lokal: Kommentar
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20 21 22 23 24 25-29

Mölnlycke

Pixbo förskola x ht Renovering tak

Förskola centralt 4 avdelningar x ht

Tillfälliga paviljonger 2 avdelningar x ht

Förskola 4 avdelningar x ht

Förskola 6 avdelningar x x Enebacken 2, ersätter 5 avdelningar (Pixbo + Hulelyckan)

Landvetter

Förskola 3 avdelningar x ht

Hindås

Förskola 1 avdelning x ht

Hällingsjö

Förskola 1 avdelning x ht

Mölnlycke

Högadalsskolan x x ht 2 klassrum, ersätter paviljonger

Ny skola 300 elever x ht Årskurs F-5
Tillfällig utökning
skola 50 elever

x ht
Årskurs 6-9

Hindås

Fagerhultsskolan 450 elever x ht Årskurs 4-9

Mölnlycke

Hulebäcksgymnasiet Kök, matsal x vt Utbyggnad kök/matsal

Mölnlycke

Sporthall/träningshall x vt Sporthall samt träningshall i Mölnlycke fabriker

Gymnastik- och trampolinhall x ht Mölnlycke företagspark

Omklädningsbyggnad, klubblokal x ht Idrottsvägen, ersättningslokaler Mölnlycke IP

Idrottshall x ht Ny skola, årskurs F-5 (300 elever)

Landvetter

Ishall x ht Ersätter befintlig ishall

Härryda samhälle

Idrottshall x ht Liknande Pinntorps idrottshall

Härryda kommun

Simhall x x Uppdrag i budget 2018-2022

Idrottshall x x Liknande Pinntorps idrottshall

Nybyggnad:

FÖRSKOLEVERKSAMHET

GRUNDSKOLA/FÖRSKOLEKLASS/FRITIDSHEM

GYMNASIEVERKSAMHET

IDROTTSANLÄGGNINGAR
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HÄRRYDA KOMMUN Bilaga 4

LOKALPLAN 2020-2024 FÖR SEKTOR SOCIALTJÄNST
Utbyggnadsplan och större förändringar i befintlig verksamhet
Verksamhet Omfattning Lokal: Nybyggnad: Kommentar
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20 21 22 23 24 25-29

Mölnlycke
Trygghetsboende 80-90 lgh X vt Idrottsvägen, privat aktör
Landvetter

Trygghetsboende X X Enligt bostadsförsörjnings-
programmet

Mölnlycke
Särskilt boende 54 lgh X vt Säteriet, privat aktör
Särskilt boende 50 lgh X ht Privat aktör

Mölnlycke
Tillgänglighetsanpassade 
lägenheter 10-15 lgh X vt Idrottsvägen
Tillgänglighetsanpassade 
lägenheter 10-15 lgh X ht Mölnlycke fabriker
Landvetter
Servicebostad 12 (+1) lgh X vt Kvarteret 2 Förbo

Härryda kommun
Tillgänglighetsanpassade 
lägenheter 10-20 lgh X X Enligt bostadsförsörjnings-

programmet

Landvetter

Bostäder till socialtjänstens 
målgrupper

X
10 % lgh/år i 
nybyggnadsområden, 
hyresrätter

SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE

TRYGGHETSBOENDE FÖR ÄLDRE

BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

ÖVRIGT
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Medborgarförslag om förbättringar på 
hundrastgården i Djupedalsäng
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2018KS948
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
Lars Jönsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-04-17 2018KS948 009

Medborgarförslag om förbättringar på hundrastgården i 
Djupedalsäng

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 i § 227 att till 
kommunstyrelsen remittera medborgarförslag om att sätta upp belysning på 
hundrastgården i Djupedalsäng, Mölnlycke. Kommunfullmäktige uppdrog även åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslagsställaren önskar förbättra 
hundrastgården under årets mörkare perioder samt komplettera den med några 
enklare fasta agilityhinder.

Att få en belysning på hundrastgården beräknas kosta cirka 30 000 kr och att sätta 
upp hinder beräknas kosta ca 10 000 kr. Om hinder och ny belysning sätts upp på 
hundrastgården i Djupedalsäng bedömer förvaltningen att det även behöver göras en 
översyn på de andra två hundrastgårdarna i kommunen (Landvetter och Rävlanda). 
Bedöms det även lämpligt att sätta upp ytterligare belysning och hinder vid dessa 
hundrastgårdar tillkommer ytterligare cirka 20 000 – 80 000 kr beroende på vilka 
förbättringar som genomförs. Förbättringarna innebär en kostnadsökning som i 
nuläget inte finansieras inom ram. Om frågan ska prioriteras behöver detta läggas in i 
kommande budgetarbete.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till skrivelse 
från sektorn för teknik och förvaltningsstöd daterad den 17 april 2019.

Per-Arne Larsson
Sektorchef Lasse Jönsson

Servicechef

Bilaga

Medborgarförslag 
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?n1Q _11_ n o 
--·- u 

Här skriver du rubriken pa ditt medborgarförslag. 
Förbättringar hundrastqàrd Djupedalsäng 

Diarienr I Diarìepanbeteckn 

Här beskriver du dîtt medborgarförslag. Skriv tydligt! 
Skulleviljaattman.sätter.upp.belysning.pa.hundrastgarden.som.finns.vid.Djupedals. 
idrottsplats. Behöver förstás inte vara belyst hela natten. Den kunde även 
kornplettérásmed nàqraènklä fasta "ágility".híridèr, säsorn balänshlnder, hoppòch .. 
náqotrör, 

Här motiverar du varför kommunen ska genomföra ditt förslag. Skriv tydligt! 
Detta skulle förbättrahundrastqàrden.radìkaít även under.àretsmörkareperìod.Vad .... 
gäller belysning sa finns det redan belysning för parkeringen som ligger bredvid, 
'déssäär dockintétlllräckliqt förattrysäùpp·rästgardën:·nëssä·bördë künna användas 
.pa nàqot sätt.Tror dettaförslaqskulle kunna genomförastill en läg kostnad .... 

Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter och att underteckna dite förslag. Anonyma förslag 

behandlas inte. Ofullständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 
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Välkornrnen att lämna ett 
medborgarförslag 
Tycker du att nägot borde förändras i Härryda kommun? 
Da kan du lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

Vad kan ett medborgarförslag handla om? 
I medborgarförslaget ger du ett konkret förslag pâ nägot 

som du vili förändra. Förslaget ska handla om sâdant som 

kommunen ansvarar för till exempel skola, äldreomsorg, 

kultur- och fritidsverksamhet, gang- och cykelvägar med 

mera. Medborgarförslaget far inte handla om myndighets 

utövning mot enskild (tex beviljande av bygglov eller eko 

nomiskt biständ) och inte heller ha ett odemokratiskt eller 

rasistiskt innehâll. 

Medborgarförslaget far bara behandla en fraga. Ämnen av 

olika slag ska inte tas upp i samma förslag. 

Yem kan lämna medborgarförslag? 
Alla som är folkbokförda i Härryda kommun kan lämna 

medborgarförslag. Rätten gäller även barn och ungdomar 

samt personer med utländsk bakgrund som ännu inte fàtt 

kommunal röstract. Förenlngar, företag, organisacioner eller 

andra sammanslutningar far däremot inte lämna medborgar 

forslag. 

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling 
När förslaget kornmer in till kommunen blir dee en offenclig 

handling och diarieförs. Förslaget publiceras pâ kommunens 

webbplats, harryda.se, tìllsammans med dìtt namn, medan 

samtlìga kontaktuppgifter du lämnat nedan fìnns med i pro 

tokoll och föredragningslistor. 

Vad händer med ditt medborgarförslag? 
Du far en bekräftelse pâ att vi tagit emot ditt medborgar 

förslag. lnlämnade förslag utreds av förvaltningen och sedan 

beslutar kommunfullmäktige om de ska införas eller inte. 

Handläggningstiden varierar beroende pa hur komplicerat 

det är. Du far ett skriftligt svar pâ ditt medborgarförslag. 

Fyll i dina kontaktuppgifter och underteckna 
Anonyma medborgarförslag hanteras irrte, därför rnâste du 

uppge kontaktuppgifter. Förslaget ska ocksâ vara under 

tecknat och försett med namnförtydligande. Ofullständiga 

uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. 

Här lämnar du ditt förslag 
• Posta det till: Härryda kommun, Kansliet, 

435 80 Mölnlycke. 

• Lämna dee i kommunhusecs reception vid Rada torg 

i Mölnlycke. 

Tyvärr kan vi inte ta emot medborgarförslag via e-post 

eftersom det mäste fìnnas en namnunderskrift pa pappret. 

För mer information 
Kontakta handläggare Emelie lvarson, 031-724 61 58 

emelie.ivarson@harryda.se 

Läs mer pâ harryda.se/medborgarforslag 

KONTAKT 
UPPGIFTER 

* Greftén 
Efternamn ·· . .. . .. .. .. .. . .. . . . . .. 

,.  
Gatuadress" 

"  
Postnummer . 

  
Telefon . . . E-postadress  

Datum" 2018

Underskrift" 

Namnfortydligan

Postadress"  

*Obligatorisk 

uppgift 

Härryda kommun • Sektorn for administrative stöd • 435 80 Mölnlycke • 031-724 61 00 (växel) • kommun@harryda.se 
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Medborgarförslag om införande av porrfilter 
på samtliga kommunala wifi-nätverk 

tillgängliga för barn

16

2018KS647
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Sektorn för utbildning och kultur
Elin Rosén

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-29 2018KS647  009

Medborgarförslag om införande av porrfilter på samtliga kommunala 
wifi-nätverk tillgängliga för barn

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 i § 203 att till kommunstyrelsen 
remittera ett medborgarförslag som innebär införande av porrfilter på samtliga 
kommunala wifi-nätverk tillgängliga för barn. Kommunfullmäktige uppdrog åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

Förslagsställaren anför att det på internet finns information som barn ännu inte har 
förmåga att sålla och sortera bland och att skolan ska vara en trygg plats för lärande. 
Förslagsställaren föreslår vidare att kommunen tillhandahåller separata nätverk för barn 
och för vuxna. 

Utifrån förslagsställarens önskemål finns olika möjligheter att begränsa wifi-nätverket. 

1. Begränsning av information om sökhistorik på offentliga datorer: Med hjälp 
av en mjukvara på offentliga datorer tex på allmänna bibliotek som konfigureras 
på datorer i offentliga miljöer kan lokal sökhistorik och information rensas efter 
användande så att nästa användare inte kan ta del av tidigare sökningar. 

2. Central filterhantering inom utbildningssektorn: Genom att införa en central 
filterhantering på nätverk begränsas den information som användaren i nätverket 
kan söka efter. Begränsningen omfattar i detta fall samtliga datorer som finns 
anslutna till nätverket.

3. Central filterhantering inom utbildningssektorn utifrån användarens ålder: 
En central filterhantering för utbildningssektorn som segmenterar trafik på 
ytterligare en nivå jämfört med alternativ 2. I detta fall kan trafiken begränsas 
utifrån ett åldersspann på användare. Filtret tar hänsyn till vilket trådlöst nätverk 
(exempelvis förskola, grundskola eller gymnasium) som användaren är ansluten 
till.

Förvaltningen bedömer att begränsning i enlighet med alternativ 1 av datorer i det publika 
rummet, så som exempelvis allmänna bibliotek, bör införas. Förvaltningen gör 
bedömningen att ett innehållsfilter i enlighet med alternativ 3 behöver utredas vidare 
innan beslut kan fattas om ett eventuellt införande.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att införa begränsningar av nätverket enligt 
alternativ 1: Begränsning av information om sökhistorik på offentliga datorer. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna att införa 
begränsningar i nätverket enligt alternativ 3: Central filterhantering inom 
utbildningssektorn utifrån användarens ålder. 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till skrivelse från 
sektorn för utbildning och kultur den 29 mars 2019.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 i § 203 att till kommunstyrelsen 
remittera ett medborgarförslag som innebär införande av porrfilter på samtliga 
kommunala wifi-nätverk tillgängliga för barn. Kommunfullmäktige uppdrog åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

Förslagsställaren anför att det på internet finns information som barn ännu inte har 
förmåga att sålla och sortera bland och att skolan ska vara en trygg plats för lärande. 
Förslagsställaren refererar till en specifik händelse då en elev i årskurs 2 hade exponerats 
för pornografiskt material på en biblioteksdator genom att sökhistoriken från en tidigare 
användare låg kvar i webbläsarens sökfunktion. Förslagsställaren föreslår vidare att 
kommunen tillhandahåller separata nätverk för barn och för vuxna. 

Informationssökning 

I regeringsformen fastslås att den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. 
Informationssökning har tydlig koppling till grundlagens formulering om den fria 
åsiktsbildningen. Principen om fri åsiktsbildning finns i bibliotekslagen (SFS 2013:801). 
Biblioteksverksamheten ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att 
bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

I läroplanerna för grund- och gymnasieskolan betonas betydelsen av att alla elever 
utvecklar en adekvat digital kompetens. Det handlar till exempel om att de lär sig att 
förstå, hantera och kritiskt granska informationsflödet i det nya medielandskap som växer 
fram. 

För att leva upp till detta tillhandahåller kommunen nätverk för att medborgare, elever 
och personal ska kunna söka information. Filtrering och olika former av begränsningar 
påverkar den information som blir möjlig att söka. Innehållsfilter kan riskera att dölja 
information som medborgare och elever ska ha tillgång till som information om sex och 
samlevnad, hbtq-rättigheter, hedersproblematik, relationer och preventivmedel etc. 
Exempelvis skulle ett filter mot könsord göra det svårt att söka på fakta om 
könssjukdomar eller könstillhörighet.

Innehållsfilter
Ett porrfilter är en funktion som filtrerar vissa nyckelord relaterade till pornografi eller 
blockerar vissa ip-adresser och internetdomäner så att de inte kan nås från det lokala 
nätverket utifrån spärrlistor. Filtret syftar till att förhindra användare från att besöka 
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webbsidor med pornografiskt innehåll genom att visst material filtreras bort vid sökning i 
nätverket. Ett porrfilter kan installeras på ett nätverk eller lokalt på datorer och 
surfplattor. 

Enligt en undersökning av Skolverket från 2015 blockerade drygt hälften av grund- och 
gymnasieskolorna i landet åtkomsten av visst material på internet, t.ex. våld och 
pornografi.  (Skolverkets rapport den 23 mars 2016 om IT-användning och IT-kompetens 
i skolan – Skolverkets IT-uppföljning 2015, dnr 2015:00067). 

Begränsningar av wifi-nätverket

Utifrån förslagsställarens önskemål finns olika möjligheter att begränsa wifi-nätverket. 

1. Begränsning av information om sökhistorik på offentliga datorer: Med hjälp 
av en mjukvara på offentliga datorer tex på allmänna bibliotek som konfigureras 
på datorer i offentliga miljöer kan lokal sökhistorik och information rensas efter 
användande så att nästa användare inte kan ta del av tidigare sökningar. Denna 
lösning har även fördelar utifrån integritetshänseende. 

2. Central filterhantering inom utbildningssektorn: Genom att införa en central 
filterhantering på nätverk begränsas den information som användaren i nätverket 
kan söka efter. Begränsningen omfattar i detta fall inte enbart datorer i det 
offentliga rummet utan samtliga datorer som finns anslutna till nätverket.

3. Central filterhantering inom utbildningssektorn utifrån användarens ålder: 
En central filterhantering för utbildningssektorn som segmenterar trafik på 
ytterligare en nivå jämfört med förslag 2. I detta fall kan trafiken begränsas utifrån 
ett åldersspann på användare. Filtret tar hänsyn till vilket trådlöst nätverk 
(exempelvis förskola, grundskola eller gymnasium) som användaren är ansluten 
till. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att begränsning i enlighet med alternativ 1 av datorer i det publika 
rummet, så som exempelvis allmänna bibliotek, bör införas. Kostnader för att 
implementera en sådan mjukvara bedöms rymmas inom budget. De praktiska 
möjligheterna för hur en implementering kan genomföras behöver dock utredas vidare. 

Vidare bedömer förvaltningen att innehållsfilter i enlighet med alternativ 2 eller 3 kan 
medföra risk för att användare begränsas när de söker information relaterad till sexualitet. 
Förvaltningen bedömer dock att ett innehållsfilter riktat till användare i de lägre 
årskurserna, dvs. alternativ 3, inte får samma konsekvenser eftersom yngre elever inte har 
behov av att, inom ramen för undervisningen, kunna söka efter information kopplat till 
sex och samlevnad. 

Förvaltningen gör bedömningen att ett innehållsfilter i enlighet med alternativ 3 behöver 
utredas vidare innan beslut kan fattas om ett eventuellt införande. Utredningen behöver 
bland annat visa nödvändiga förändringar av nätverksdesignen knutet till olika åldrar 
samt hur datorernas managering (hantering) bör ske. Kostnader för alternativ 3 behöver 
utredas och eventuellt tas med i kommande budgetarbete. 
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I sammanhanget är det viktigt att veta att kommunen, oavsett val av alternativ, inte kan 
hindra elever från att nå viss typ av information med hjälp av sina egna mobiltelefoner 
som inte är anslutna till kommunens nätverk.

Päivi Malmsten

Sektorschef

Bilaga:

Medborgarförslag om införande av porrfilter på samtliga kommunala wifi-nätverk 
tillgängliga för barn
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Medborgarförsl 
HÄRRYDA KOMMlJN" 

Kommunstyrelsen 

g 2018 -08- 0 2 
Diarienr Diarier !anbete 

Här skriver du rubriken på ditt medborgarförslag. 
Införande av porrfilter på samtliga kommunala wifi-nätverk tillgängliga för barn. 

~0/3 l:,4-7 SY 

Här beskriver du ditt medborgarförslag. Skriv tydligt! 

Den .digitala .revolutionen. innebär.g.ivetvis att datorer, läs plattor och. mobiler blir en 

naturlig del av barns lärande. På internet finns idag allt möjligt och att sätta internet i 
händernä · på barn söm inte ärinu · här föriiiågä · ätt sålla' och sortera blärid ällt som finns · · 
där är därför också problematiskt Jag förväntar mig att skolan ska vara en plats där 

jag tryggt kan lämna mina barn för lärande. Inte minst i spåren av #metoo och andra 
Iikriarideiruffatlv menar jag att det ärkoiiimunensskyidighet att införa porrfilter på ······ 
samtliga wifi som är tillgängliga för barn. När jag i våras talade med en qrupp barn i · 

!Ep~~~r~~ 1 J? ;ir~ (~1~6:n e~åti~ii~~~l~~}:~~~r, sbtn~~ii;:~:g
1
~wii~t~i l:~:f :r~ ·PÅ·· 

UNGOOMSAVDELNINGEN · så kontaktade jag genast biblioteket Svaret? "Vi har · · 

kor,tc3ktat ff"'.ayd~lr,irigenqm. dettamen det g$r tyvärre] att lösa.föratt rnedborqarna . 
måste kunna söka på känsliga uppgifter på våra datorer (såsom tex abort mm) och ett 
filter skulle förhindra detta också.Detkanvi inte tillåta."Såklart·Man attbarn: 
exponeras för porr och våld :- .är det okej? . 

Min poäng: Detta är 2018. Givetvis går det att lösa. Om inte med ett och samma wifi, 
så med ftera.Etttnldatorersorn barn exponerastötOcttetttör datorer där man på 
önskat sätt .säkerställer att .datorerna endast används av vuxna .. Lösning.a ma är . 
oändliga - OM VILJAN FINNS. 

Här motiverar du varför kommunen ska genomföra ditt förslag. Skriv tydligt! 
.,.Så.mycketsom ca90%av.ALLAsceneri nätporr.innehåller. grovtvåld. 

- Skolan ska står för antivåld, antirasism, jämställdhet och allas lika värde - porrens 
raka motsats påalla punkter. . 

• Det är olagligt att exponera barn för våld. vilket åtskilliga skolor och bibliotek indirekt .. 
blir medskyldiga till genom pop-up annonser och länkade filmer. (Googla fenomenet " 
Elsaqate" om niInte redan vetvad detta irinebär.)" . ········· . . 

-Vi skulle aldrig dela ut läromedel med samma innehåll som finns i en ofiltrerad · · 
läsplatta eller dator. 

·~· Porrtiiter tiär ett mycket stärkt normbildande signälvårde genfomot barnen:. liknande .. 
samtyckeslagen, sexköpslagen samt åldersgräns på .alkohol och tobak-: 

.-:.P9rrkri~i$kc3 $clrntal.(yilket h~ll~r inte $Qm.reg?l.p$g$r i.H~rrycJa$.$k9lor.icia.g,117ig 
veterligen) är viktiga men behöver kombineras med tekniskt skydd. Porrindustrins 

marknadsföring når barnen oavsett samtal" däravärettfiter nödvändigt 

Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter och att underteckna ditt förslag. Anonyma förslag 

behandlas inte. Ofullständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 

HÄRRYDA 
__ KOMMUN 

Page 255 of 511



Välkommen att lämna ett 

niedborgarförslag 
Tycker du att något borde förändras i Härryda kommun? 
Då kan du lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

Vad kan ett medborgarförslag handla om? 
I medborgarförslaget ger du ett konkret förslag på något 

som du vill förändra. Förslaget ska handla om sådant som 

kommunen ansvarar för till exempel skola, äldreomsorg, 

kultur- och fritidsverksamhet, gång- och cykelvägar med 

mera. Medborgarförslaget får inte handla om myndighets 

utövning mot enskild (t ex beviljande av bygglov eller eko 

nomiskt bistånd) och inte heller ha ett odemokratiskt eller 

rasistiskt innehåll. 

Medborgarförslaget får bara behandla en fråga. Ämnen av 

olika slag ska inte tas upp i samma förslag. 

Vem kan lämna medborgarförslag? 
Alla som är folkbokförda i Härryda kommun kan lämna 

medborgarförslag. Rätten gäller även barn och ungdomar 

samt personer med utländsk bakgrund som ännu inte fått 

kommunal rösträtt. Föreningar, företag, organisationer eller 

andra sammanslutningar får däremot inte lämna medborgar 

förslag. 

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling 
När förslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig 

handling och diarieförs. Förslaget publiceras på kommunens 

webbplats, harryda.se, tillsammans med ditt namn, medan 

samtliga kontaktuppgifter du lämnat nedan finns med i pro 

tokoll och föredragningslistor. 

Vad händer med ditt medborgarförslag? 
Du får en bekräftelse på att vi tagit emot ditt medborgar 

förslag. Inlämnade förslag utreds av förvaltningen och sedan 

beslutar kommunfullmäktige om de ska införas eller inte. 

Handläggningstiden varierar beroende på hur komplicerat 

det är. Du får ett skriftligt svar på ditt medborgarförslag. 

Fyll i dina kontaktuppgifter och underteckna 
Anonyma medborgarförslag hanteras inte, därför måste du 

uppge kontaktuppgifter. Förslaget ska också vara under 

tecknat och försett med namnförtydligande. Ofullständiga 

uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. 

Här lämnar du ditt förslag 
• Posta det till: Härryda kommun, Kansliet, 

435 80 Mölnlycke. 

• Lämna det i kommunhusets reception vid Råda torg 

i Mölnlycke. 

Tyvärr kan vi inte ta emot medborgarförslag via e-post 

eftersom det måste finnas en namnunderskrift på pappret. 

För mer information 
Kontakta handläggare Emelie lvarson, 031-724 61 58 

emelie.ivarson@harryda.se 

Läs mer på harryda.se/medborgarforslag 

KONTAKT 
UPPGIFTER 

Förnamn* ~~~.................... . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. • •·· • • • • • • • • • • • •· • • 

Efternamn* 

Gatuadress* 

Eriksson Berggren 
············· ·······························"··· ····················· ··········· ·········•····························· 

 

"  Postnummer· . 

Telefon 

Datum* 

  c· 
180 ---~---·· ························ ·······················••··········•·· 

Underskrift* . 

*  
Postadress .  . . . . . . . . . . . . 

 
E-postadress . 

HÄRRYDA 
__ KOMMUN 

*Obligatorisk 

uppgift 

Härryda kommun • Sektorn för administrativt stöd • 435 80 Mölnlycke• 031-724 61 00 (växel) • kommun@harryda.se 
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Motion om klottersanering

17

2019KS6
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Sektorn för samhällsbyggnad
Sara Gustafsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-04-05 2019KS6 008

Motion om klottersanering

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2019 § 5 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Boris Leimar (SD) gällande förslag att effektivisera Härryda kommuns 
klottersanering. Motionären anser att Härryda kommun ska ta krafttag mot 
klotterproblematiken i kommunen då ett rent samhälle blir mindre intressant att klottra 
på. Motionären föreslår följande åtgärder för att effektivisera kommunens 
klottersanering;

- ”Att kommunen ser över möjligheten att förenkla anmälningsförfarandet av 
klotter och informerar allmänheten runt detta.

- Att kommunen ser över möjligheten att effektivisera och samordna 
saneringsarbetet t.ex. genom avtal mellan kommunala bolag.

- Att kommunen ser över möjligheten att vitesförelägga fastighetsägare som inte 
åtgärdar klotterproblematik på sin egendom.

- Att kommunens anställda i yttre tjänst, vid åsynen av klotter åläggs att anmäla 
det”.

Förvaltningen delar motionärens åsikt om att ett rent samhälle blir mindre intressant att 
klottra på och kommer därför att vidta åtgärder för att förenkla webbformuläret som 
allmänheten använder för att anmäla behov av klottersanering. Samtidigt ser 
förvaltningen en risk med att samordna klottersaneringen med kommunala bolag då det 
kan leda till att totalkostnaden för klottersanering ökar.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 5 
april 2019 från sektorn för samhällsbyggnad.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2019 § 5 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Boris Leimar (SD) gällande förslag på effektivisering av Härryda kommuns 
klottersanering. Motionären yrkar att ett rent samhälle blir mindre intressant att klottra på 
och att Härryda kommun ska ta krafttag mot klotterproblematiken i kommunen. 
Motionären anser att det idag är krångligt att anmäla behov av klottersanering via 
kommunens hemsida och att det är problematiskt att Härryda kommun enbart avropar 
klottersanering på anläggningar som kommunen ansvarar för och inte samordnar avropen 
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med Härryda energi AB. Vidare anser motionären att privata aktörer i kommunen inte tar 
sitt ansvar gällande klottersanering.

Hantering av klottersanering i Härryda kommun

Förutom att ringa in till kommunens kontaktcentrum finns det två sätt att anmäla behov 
av klottersanering på kommunens byggnader och anläggningar. Dels genom startsidan på 
kommunens hemsida där det är länkat till ett webbformulär för felanmälan och dels 
genom att använda mobilapplikationen ”Felanmälan Härryda” som kan laddas ner till 
anmälarens smartphone. 

I dagsläget har Härryda kommun ingen kommunövergripande policy gällande 
klottersanering och de kommunala bolagen och kommunens verksamheter har valt att 
effektivisera klottersanering på olika sätt. Kommunens verksamheter avropar 
klottersanering så fort en anmälan om klotter på kommunens byggnader och anläggningar 
inkommer, oberoende lokalisering, medan Härryda energi AB har valt att prioritera 
klottersanering av de anläggningar som syns mest.

Härryda energi AB, Förbo AB och Härryda kommun använder idag samma ramavtal 
gällande klottersanering. Enligt ramavtalet ska klottersanering ske inom 24 timmar efter 
beställning om det är ett prioriterat uppdrag och i övriga uppdrag inom 48 timmar. Får 
kommunens verksamheter in anmälningar gällande klotter som är på kommunala bolags 
anläggningar vidarebefordras dessa anmälningar till berört bolag. Att införa mer 
samordning gällande klottersanering mellan kommunen och kommunala bolag kan leda 
till mindre kostnadseffektiv sanering. Dels för att det är svårt för kommunens 
verksamheter att skilja mellan anläggningar som ägs av kommunala bolag från externa 
parters anläggningar, vilket riskerar leda till felaktiga avrop, och dels för att det kan bli 
administrativt kostsamt att hantera fakturorna.

Kommunens möjlighet att vitesförelägga fastighetsägare som inte åtgärdar 
klotterproblematik på sin egendom begränsas till plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
Enligt 11 kap. 3 § i PBL är byggnadsnämnden tillsynsmyndighet till plan och bygglagen. 
Detta innebär att byggnadsnämnden genom tillsyn ska se till att lagstiftningen följs och 
att felaktigheter och brister åtgärdas. Om en ägare eller nyttjanderättshavare kan anses 
bristfällig i sitt underhåll av byggnadsverk kan byggnadsnämnden förelägga 
vederbörande att vidta nödvändiga åtgärder enligt 11 kap. 19 § PBL. Ett sådant 
föreläggande kan enligt kap. 11 § 37 PBL förenas med vite.  Enligt 8 kap. 14 § PBL ska 
byggnadsverk hållas i vårdat skick vilket, enligt dom av Länsrätten i Stockholms Län 
2009 (Mål nummer 9224-08), inkluderar ett ansvar för att hålla efter klotter och annan 
skadegörelse på byggnaders fasader. Frågan om plan- och bygglagen även innefattar 
klotter på elskåp har i dagsläget inte prövats och bygglovsenheten i Härryda kommun har 
inte fått in något ärende gällande klotterproblematik.

Förvaltningen tolkar att motionären med ”kommunens anställda i yttre tjänst” syftar till 
de som arbetar med att underhålla och förvalta utsidan av kommunens fastigheter och 
anläggningar, exempelvis fastighetsskötare, parkarbetare och anläggningsarbetare. I 
arbetsuppgifterna för dessa tjänster ingår det att rapportera och hantera skadegörelse på 
kommunens fastigheter och anläggningar. Detta innebär att kommunens anställda i yttre 
tjänst redan är ålagda att vid åsynen av klotter på kommunens byggnader och 
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anläggningar göra en anmälan. Arbetsbeskrivningen inkluderar enbart de byggnader och 
anläggningar som ägs eller förvaltas av kommunen. Övriga byggnader och anläggningar i 
kommunen, exempelvis Trafikverkets eller privata aktörers, som utsätts för klotter har 
kommunen inte ansvar för att sanera. Därför ingår det inte i de kommunanställdas 
arbetsuppgifter att anmäla behov av klottersanering på dessa byggnader och 
anläggningar.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen delar motionärens åsikt om att ett rent samhälle blir mindre intressant att 
klottra på och att det ska vara enkelt att anmäla behov av klottersanering på kommunens 
byggnader och anläggningar. Därför kommer förvaltningen att vidta åtgärder för att 
förenkla webbformuläret som används för att anmäla behov av klottersanering och 
informerar allmänheten om möjligheten att anmäla behov av klottersanering till 
kommunen via mobilapplikationen ”Felanmälan Härryda”. 

Vidare anser förvaltningen inte att det är kostnadseffektivt att Härryda kommun och de 
kommunala bolagen samordnar sin klottersanering mer än vad de gör idag. Tvärtom anser 
förvaltningen att mer samordning kan leda till att klottersaneringen blir mindre 
kostnadseffektiv då det bland annat risker att leda till felaktiga avrop.

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef

Bilagor:
Motion om klottersanering
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MOTION OM KLOTTERSANERING. 

I september 2016 lämnade vi i Sverigedemokratema in en motion om problemen med klotter som 

ökat i vâr kommun samt möjligheten att lätt anmäla det. Svaret blev att vi i Härryda, via 

kommunens hemsida kan anmäla klotter, som enligt regelverket âtgärdas snarast. 

Undertecknad har själv varit en flitig anmälare men fier som jag talat med upplever att anmäla 

klotter via kommunens hemsida, inte är lätt. Dâ vi är av övertygelsen att ett rent "samhälle" ocksâ 

blir mindre intressant av att klottra pâ. Därför bör anmälningsmöjligheten ses över och göras sä 
) enkel som möjligt. 

Ett annat problem är även att klottersaneringen inte samordnas. Vi är füllt medvetna att tex. 

Härryda kommun och Härryda Energi är tvâ juridiska personer men en samordning mellan <lessa 

kommunala enheter mäste kunna göras smidigt. För en tid sedan anmälde undertecknad klotter i en 

gângtunnel och ett 20 meter därifrân liggande transformatorcentral. Efter kort tid sanerades 

gângtunneln och ett meddelande kom till anmälaren att man rapporterat transformatorcentralen till 

Härryda Energi. Klottersaneringen skall nu âka ut en gang till när det hade varit 1 O minuters extra 
arbete när man ändâ var där. Dáligt utnyttjande av skattemedel tycker vi. 

) 

Vi skulle ocksâ vilja se möjlighetema att utge vitesförläggande till privata aktörer som irrte tar sitt 

ansvar. Sommaren 2016 blev staket och byggnader runt panncentral vid Skogsgläntans 

bostadsomrâde nedklottrade. Kommunen var snabbt ute och sanerade staketet som var kommunens. 

Klottret pâ själva panncentralen kvarstàr dock även idag 2,5 àr senare, trots pàpekande till Förbo 

som efter en tid hänvisade till att det var Eon som ägde anläggningen. Undertecknad tog dâ kontakt 

med Eon som efter en tid meddelade att man sâlt anläggningen till Solör Bioenergi. Dessa har 
kontaktats utan svar eller âtgärd, 

Baserat pâ ovanstâende argument yrkar vi inom Sverigedemokratema att det är dags für krafttag i 
detta avseende och 

Att kommunen ser över möjligheten att förenkla anmälningsförfarandet och informerar 
allmänheten runt detta 

Att kommunen ser över möjligheten till att effektivisera och samordna saneringsarbetet t.ex. 
genom avtal mellan kommunala bolag 

Att kommunen ser över möjligheten att vitesförelägga fastighetsägare som inte âtgärdar 
klotterprob matik pâ sin egendom 

Att ko anställda i yttre tjänst, vid âsynen av klotter âläggs att anmäla det 

Boris Leimar (SD) 
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Motion om belysning Björkåsen

18

2019KS8
   

Page 262 of 511



Sektorn för Samhällsbyggnad
Sara Gustafsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-04-18 2019KS8 008

Motion om belysning Björkåsen

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2019 § 5 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Boris Leimar (SD) gällande belysning i Björkåsen. Motionären föreslår att 
kommunen snarast sätter upp belysning i området kring gångvägen från Ullbergsvägen 
och Smedvägen till Härrydavägen samt vid busshållplatserna Björkåsen längs 
Härrydavägen. Vidare föreslår motionären att kommunen ser över trafiksäkerheten vid 
busshållplatserna Björkåsen och Skällared längs väg 549, Härrydavägen.

Generellt följer Härryda kommun Trafikverkets riktlinjer och Västtrafiks generella 
riktlinjer när det gäller utformning av vägar och busshållplatser. Enligt dessa riktlinjer har 
busshållplatserna Björkåsen och Skällared en acceptabel utformning med avseende på 
antalet påstigande. Trafikverksamheten kommer inom ordinarie verksamhet att se över 
möjligheten att den befintliga belysningen når längre in på gångvägen. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 
18 april 2019 från sektorn för samhällsbyggnad.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2019 § 5 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Boris Leimar (SD) gällande belysning i Björkåsen. Motionären föreslår att 
kommunen snarast sätter upp belysning i området kring gångvägen från Ullbergsvägen 
och Smedvägen till Härrydavägen och vid busshållplatserna Björkåsen längs 
Härrydavägen. Vidare föreslår motionären att kommunen ser över trafiksäkerheten vid 
busshållplatserna Björkåsen och Skällared. Motionären yrkar att föreslagna åtgärder bör 
utföras på busshållplatserna då dessa ligger i anslutning till Smedjebackens förskola, 
bostäder och ett närliggande verksamhetsområde.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2017 § 169 att godkänna avtal gällande 
övertagande av del av väg 549, Härrydavägen. Godkännandet innebar att Härryda 
kommun ingick ett avtal med Trafikverket om att från och med december 2017 ta över 
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väghållarskapet för väg 549 mellan Landvettermotet och Björrödsmotet. Att kommunen 
tog över väghållarskapet innebär att kommunen tog över ansvaret för vägen avseende 
dess utformning samt drift och underhåll.

Det är väghållarens ansvar att anlägga och utforma busshållplatser. Trafikverket, som 
tidigare var väghållare för väg 549, Härrydavägen, har utformat hållplatserna utifrån 
Västtrafiks riktlinjer som grundar sig på antalet påstigande per dygn. Enligt dessa 
riktlinjer bör hållplatser som har fler än 20 påstigande resenärer per dygn 
tillgänglighetsanpassas och ha väderskydd. Har hållplatserna färre än 20 resenärer per 
dygn är utformningen av en lägre standard. 2017 gjorde Västtrafik mätningar av antalet 
påstigningar per dygn på de aktuella busshållplatserna och antalet påstigningarna vid 
Björkåsen och Skällared låg under 20 påstigningar per dygn.

Bedömning

Förvaltningen instämmer med motionären om att trygghet vid vägarna är viktig, inte 
minst för barn. Samtidigt bedömer förvaltningen att Björkåsen och Skällareds hållplatser 
har en acceptabel standard då mätningar av hur många som använder busshållplatserna 
tyder på att färre än 20 personer per dygn använder busshållplatserna för påstigning.

På gångvägen från Ullbergsvägen ner till busshållplats Björkåsen finns idag en 
belysningspunkt. Belysningspunkten sitter på Ullbergsvägen och resterande sträcka ner 
till busshållplatsen saknar belysning. Gångvägen är ca 40 meter lång och går igenom ett 
grönområde med träd och buskar. Trafikverksamheten kommer inom ordinarie 
verksamhet att se över möjligheten att ta ner växtlighet längs gångvägen för att 
möjliggöra att den befintliga belysningen når längre in på gångvägen. Även möjligheten 
att byta ut befintlig belysningsarmatur till en mer kraftfull belysningsarmatur kommer att 
utredas.

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Björn Sundén

Verksamhetschef Trafik

Bilagor:
Motion om belysning Björkåsen
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MOTION OM BEL YSNING BJÖRKÁSEN. 

Pâ Ullbergsvägen i östra delen av Landvetter ligger förskolan Smedjebacken. Här ligger även ett 

mindre industriomrâde och en del bostäder. Närmaste busshállplats heter Björkâsen som ligger 

utmed Härrydavägen. Denna vägsträcka av Härrydavägen har numera kommunen tagit över 

ansvaret för. 

) 

Den lilla gângvägen frân Ullbergsvägen och Smedvägen, samt busshâllplatserna utmed 

Härrydavägen, där hastigheten är satt till 70 km/tim, saknar helt belysning. Till <lessa 

busshällplatser och gângväg skall föräldrar gâ med sina barn till förskolan, pâ en högst osäker väg 

med hög hastighet - utan belysning. 

Ä ven boende och de som arbetar i ornrâdet, utsätts för problemen i detta omrâde. 

Baserat pâ ovanstâende argument yrkar vi inom Sverigedemokraterna 

- Att kommunen snarast sätter upp belysning i omrâdet och ser över hur omrâdet runt i:Wk: göras trafiksäkra 
Boris Leimar (SD) 
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Sektorn för samhällsbyggnad
Henrik Yngve

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-04-24 2019KS7  008

Motion om parkeringsmöjligheter vid återvinningsstationer

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2019 § 5 till kommunstyrelsen remittera 
motion från Boris Leimar (SD) rörande parkeringsmöjligheter vid återvinningsstationer. 
Motionären framhåller att många tar bilen till återvinningsstationen och att det därför 
alltid bör finnas parkeringsmöjligheter där. I sammanhanget framhölls 
återvinningsstationen vid Skinnefjällsvägen som exempel där detta saknas vilket göra att 
bilister parkerar på ytor som inte är avsedda för detta.

Under hösten 2018 gjordes en studie av förhållandena på återvinningsstationerna, 
Miljöutredning återvinningsstationer Härryda 2018-10-08. I denna studie beskrevs också 
tillgängligheten med bil. Av detta framgår att det är två återvinningsstationer som inte har 
möjlighet till parkering annat än på vägen. Dessa är belägna vid Skinnefjällsvägen 
respektive Törnrosvägen i Mölnlycke. 

Förvaltningens bedömning är att det finns flera betydelsefulla aspekter som måste vägas 
in vid placering och utformning av återvinningsstationerna. Med tanke på 
anläggningskostnader och svårigheten att hitta lämpliga platser för återvinningsstationer 
framstår parkeringsbehovet som viktigt att ta hänsyn till men något som måste vägas in i 
en helhet. 

Vad gäller trafiksituationen vid Skinnefjällsvägen kan konstateras att denna har påverkats 
till det sämre efter indragningen av den återvinningsstation som fanns vid 
Lövskogsvägen. Sektorn för samhällsbyggnad arbetar för att hitta lösningar kring hur 
trafikförhållandena på platsen kan förbättras. 

Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att parkeringsmöjligheterna vid kommunens 
återvinningsstationer är tillfredsställande utrett. De stationer där synpunkter uppstått 
avseende t ex trafiksäkerhet hanteras inom ordinarie verksamhet. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 
24 april 2019 från sektorn för samhällsbyggnad. 
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Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2019 § 5 till kommunstyrelsen remittera 
motion från Boris Leimar (SD) rörande parkeringsmöjligheter vid återvinningsstationer. 
Motionären framhåller att många tar bilen till återvinningsstationen och att det därför 
alltid bör finnas parkeringsmöjligheter där. I sammanhanget framhölls 
återvinningsstationen vid Skinnefjällsvägen som exempel där detta saknas vilket göra att 
bilister parkerar på ytor som inte är avsedda för detta. 

Motionären yrkar på att kommunen ser över parkeringsmöjligheterna runt återvinnings-
stationerna och att de stationer där problem finns åtgärdas. 

Bakgrund
Det finns idag ett producentansvar för förpackningar och tidningar som innebär att de 
som producerar en vara har ett miljöansvar och är skyldiga att ta hand om varan efter 
konsumenternas slutanvändning. Det är bolaget Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 
(FTI) som ansvarar för genomförandet av insamlingen. FTI anlägger 
återvinningsstationer på platser som är lämpliga att nå för besökare och personal och 
ansvarar för att erforderliga tillstånd finns. Antalet återvinningsstationer har ökat 
successivt över tid. Generellt kan sägas att det ofta är problematiskt att hitta optimala 
platser eftersom många boende inte vill ha dem för nära, samtidigt som det måste vara 
enkelt att ta sig till dem. Återvinningsstationer är ofta placerade på kommunal mark, men 
finns också på mark som ägs privat, till exempel på bensinstationer och hos bostadsbolag.  
I Härryda kommun finns idag 26 återvinningsstationer, varav en är belägen på Bråta 
återvinningscentral. Under hösten 2018 gjordes en studie av förhållandena på 
återvinningsstationerna, Miljöutredning återvinningsstationer Härryda 2018-10-08. I 
denna studie beskrevs också tillgängligheten med bil. Av denna framgår att det är två 
återvinningsstationer som inte har möjlighet till parkering annat än på vägen. Dessa är 
belägna vid Skinnefjällsvägen respektive Törnrosvägen i Mölnlycke. Vid Törnrosvägen 
finns dock en besöksparkering vid förskolan på andra sidan vägen vilken kan användas 
vid besök till återvinningsstationen. 

Bedömning
Förvaltningens bedömning är att det finns flera betydelsefulla aspekter som måste vägas 
in vid placering och utformning av återvinningsstationerna. Exempel på dessa är 
tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. Det framstår också som rimligt att man ser till 
den helhetslösning som erbjuds invånarna. En bilburen återvinnare i Mölnlycke har till 
exempel möjlighet att använda ett flertal platser där tillgängligheten med bil är god. Med 
tanke på anläggningskostnader och svårigheten att hitta lämpliga platser för 
återvinningsstationer framstår parkeringsbehovet som viktigt att ta hänsyn till, men något 
som måste vägas in i en helhet. 

Vad gäller trafiksituationen vid Skinnefjällsvägen kan konstateras att denna har påverkats 
till det sämre efter indragningen av den återvinningsstation som fanns vid 
Lövskogsvägen. Denna avvecklades sedan markägaren avböjt fortsatt användande av 
platsen. Sektorn för samhällsbyggnad arbetar för att hitta lösningar kring hur 
trafikförhållandena på platsen kan förbättras. 
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Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att parkeringsmöjligheterna vid kommunens 
återvinningsstationer är tillfredsställande utrett. De stationer där synpunkter uppstått 
avseende t ex trafiksäkerhet hanteras inom ordinarie verksamhet. 

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Björn Sundén 

Verksamhetschef trafik

Bilagor:
Motion om parkeringsmöjligheter vid återvinningsstationer
Miljöutredning återvinningsstationer Härryda 2018-10-08

Page 269 of 511



HÄRRYDA KOM1v1lfi\T 
•u /}~o.-r.,•,·1:·n,c~vr, lren T(,4111- "'· .. ~-, 

20-¡q -01- O 4 

MOTION OM P ARKERINGSMÖJLÖIGHETER 
VID ÁTERVINNINGSSTATIONER. 

Människan är av naturen lat. Denna gamla devis gör sig verkligen pämind runt vara 

átervinningsstationer i kommunen. 

Vi är duktiga i kommunen pa att âtervìnna vara källsorterade sopor. Vi har ett flertal 

átervinningsstationer. Dock tar de fiesta inte en promenad till âtervinningsstationen som ligger 

närmast, utan tar hilen. 

Av denna anledning bör det alltid finnas parkeringsmöjligheter vid vára âtervinningsstationer. Vi 

har dock minst ett skräckexempel i kommunen. Skinne:fjällsvägen. Här firms ingen närbelägen p 

plats vilket leder till att de fiesta parkerar pa trottoarer, mitt pa gatan eller till och med upp pa 

gângvägar och över övergângsstället für gäende. 

) 

Baserat pâ ovanstâende argument yrkar vi inom Sverigedemokratema 

- Att kommunen ser över p-möjlighetema runt vâra átervinningsstationer 

Att kommunen âtgärdar de stationer där problem firms 

Boris Leimar (SD) 
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3.19 Parkeringshuset Mölnlycke Centrum 21 
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3.20 Mölnlycke, Skinnefjäll 22 

3.21 Mölnlycke, Skogsgläntan 12-42 Förbo 22 

3.22 Mölnlycke, ICA 23 

3.23 Mölnlycke, Båtmanstorpet 23 

3.24 Mölnlycke, Vällsjö Centrum 24 

3.25 Pixbo, Plommonvägen 24 

4 Diskussion 26 

5 Slutsats 27 

 

 

 

 

Bilagor 

 

Fotobilaga
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1 Bakgrund  

Härryda kommun har 2017 mottagit en motion om säkring av återvinningsstat-

ioner (ÅVS). Motionären beskriver att vissa av de ÅVS'er som finns i kommunen 

ÅVS är skräpiga och även ett direkt miljöhot. Motionären föreslår att kommunen 

inventerar samtliga stationers placering för att kartlägga risker för negativ miljö-

påverkan samt att kommunen antingen säkrar riskstationer på eget initiativ eller 

ålägger annan ansvarig för dessa anläggningar att vidta nödvändiga åtgärder.  

Sektorn för Samhällsbyggnad gjorde bedömning var att motionen inte skulle bif-

allas eftersom ÅVS varken ägs eller ansvaras för av kommunen. Kommunfull-

mäktige ställde sig inte bakom förslaget att avslå motionen och därför utfördes 

denna utredning.  

I Härryda kommun finns 26 stycken ÅVS, varav en finns på återvinningscen-

tralen Bråta. Eftersom allmänheten endast kan besöka ÅVS på Bråta under åter-

vinningscentralens öppettider har den inte inkluderats i denna utredning.  

1.1 Avfallshierarkin och miljönytta 

Enligt såväl svensk som europeisk lagstiftning ska samhället och dess aktörer 

sträva efter en hållbar resursanvändning där återanvändning och återvinning lik-

som annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett 

kretslopp uppnås. (Miljöbalken 1 kap 1§).  

Denna strävan kan illustreras i den så kallade avfallshierarkin eller avfallstrap-

pan där målet är att så långt upp i trappan som möjligt:  

 

Deponering 

Minimering 

Åter-         

användning 

Material-
återvinning 

Energi- 

återvinning 
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Vid en ÅVS samlas framförallt avfall till materialåtervinning in. Genom att åter-

vinna material minskar behovet av att använda jungfruligt (nytt) material och 

energibehovet för att tillverka produkterna. Minskad energianvändning medför 

minskade utsläpp av CO₂ och att återvinna 1 kg pappersförpackning minskar till 

exempel utsläppen av CO₂ med 37% jämfört med om ny råvara hade fram-

ställts1. 

För att lämna avfall vid en ÅVS behöver avfallslämnaren transportera sig och av-

fallet från källan (hemmet) till återvinningsstationen. Om transporten sker med 

bil som drivs av fossila bränslen (bensin eller diesel) medför transporten ett ut-

släpp av fossil CO₂. För att maximera miljönyttan av att samla in material för 

återvinning är det därför av stor vikt att avståndet från källan (hemmet) till 

återvinningsstationen inte är för stort. 

Avfall som inte källsorteras och lämnas till återanvändning eller materialåtervin-

ning utan istället läggs i det brännbara kärlet går till energiutvinning, det vill 

säga förbränning. 

En negativ miljöpåverkan som kan förekomma vid en ÅVS orsakas av avfall som 

blåser iväg. Det kan ske om avfall tappas på marken när avfallslämnaren lämnar 

avfallet, om avfall medvetet läggs på marken eller om avfall faller ut ur contai-

nern. Avfall kan blåsa till omgivande mark och vatten där det kan orsaka pro-

blem. Exempelvis kan avfall på betesmark ätas av djuren och plast i vattendrag 

hamnar till slut i havet där det bidrar till den stora och välkända problematiken 

kring plast i haven.  

Det finns även en risk att avfall som inte hör hemma på en ÅVS lämnas där på 

grund av okunskap eller lathet. Det kan vara avfall som ska lämnas på en åter-

vinningscentral (exempelvis farligt avfall eller avfall till deponi som gips eller iso-

lering). Om farligt avfall lämnas på ÅVS finns risk för att farliga ämnen läcker el-

ler frigörs och riskerar att förorena mark och/eller vatten. 

1.2 Ansvar för återvinningsstationer  

Vid en återvinningsstation (ÅVS) kan allmänheten lämna i första hand tidnings- 

och förpackningsavfall som omfattas av producentansvar.  

Strukturen bakom insamling av avfall som omfattas av producentansvar grundar 

sig i den miljörättsliga principen att "förorenaren betalar". De producenter som 

producerar/distribuerar produkter som omfattas av producentansvar ska se till 

att det finns system för insamling av dessa så att materialet kan återvinnas.  

För att hantera producentansvaret för tidningar och förpackningar har producen-

ter av tidningar och förpackningar gått samman och bildat företaget FTI (För-

packnings- och Tidningsinsamlingen). 

Ansvaret för att det finns tillräckligt utbud av ÅVS, att containrar töms med 

lämpligt intervall och att städning av ÅVS bekostas ligger hos FTI.  

Det finns ett samverkansavtal mellan Härryda kommun och FTI, men FTI ansö-

ker om bygglov för sina ÅVS precis som andra markanvändare.  

                                                
1 http://www.recycling.se/branschfragor/atervinningens-klimatnytta, 2018-10-05 
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Återvinningsstationer eller insamlingen av förpackningar och tidningar ingår inte 

i kommunens ansvarsområde. Kommunens avfallsverksamhet är taxefinansierad 

och intäkterna ska täcka de kostnader som finns inom verksamhetens ansvars-

område. Insamling av avfall som omfattas av producentansvar ska inte belasta 

taxekollektivet. 

Vid många ÅVS finns även batteriinsamling i form av en röd brevlåda. Producen-

tansvaret för batterier, och därmed även insamlingen, ligger hos El-kretsen. 

Även klädinsamling finns vid vissa ÅVS. För dessa insamlingskärl ansvarar olika 

organisationer, bl.a. Myrorna och Idrottshjälpen.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna miljöutredning är att utreda risker och värdera negativ miljö-

påverkan från respektive ÅVS i Härryda kommun. 
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2 Metod 

Miljöutredningen av de 25 ÅVS i Härryda kommun har genomförts genom att en 

matris har skapats, en kartstudie har genomförts och platsbesök med fotografe-

ring har utförts. Respektive ÅVS har därefter bedömts med avseende på risker 

för miljön. 

2.1 Matris  

I matrisen lades relevant information som tillhandahölls av kommunen in, som 

markberedning (asfalt/plattor/grus) och om det fanns inhägnad. Detta säker-

ställdes även på plats.  

Ytterligare kolumner med viktig information för värdering som togs i beaktande 

är: 

› Vattendrag med avstånd till ÅVS 

› Sjö vattendrag rinner till 

› Risk för att avfall kan blåsa bort från platsen 

› Natur i den nära omgivningen 

› Närhet till bebyggelse 

› Fanns parkering och plats för sopbilen vid tömning av kärlen 

› Övrigt relevant i närheten 

Anledningen till att parkering och tillgängligheten ingår i värderingen är dessa är 

viktiga faktorer för att en ÅVS ska fylla sin funktion. Saknar en ÅVS exempelvis 

parkering i anslutning eller dålig tillgänglighet finns det en risk att användnings-

benägenheten minskar och invånare i området väljer att inte källsortera. 

2.2 Värdering av miljörisk 

Definitionen av risk är sannolikhet att något händer multiplicerat med magnitu-

den av de negativa konsekvenserna: 

Risk = Sannolikhet x (Negativ) Konsekvens 

I denna rapport är en risk eller stor risk något som har relativt hög sannolikhet 

och relativt hög negativ konsekvens på miljön.  

Konsekvens i denna rapport värderas gentemot möjlig miljöpåverkan för en 

ÅVS, alltså inom ramen för vad som kan anses vara en miljöpåverkan för en 

ÅVS. Alla medelrisker i denna rapport har vart relativt hög sannolikhet men låg 

konsekvens, som att avfall blåser bort i stadsmiljö. Medelrisk kan också vara 

tvärt om, låg sannolikhet med hög konsekvens eller medel sannolikhet och me-

del konsekvens, men inga ÅVS hade denna bedömning. Liten risk är när det är 

relativt låg sannolikhet och en relativt liten konsekvens. 
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2.3 Kartstudie 

Till kartstudien användes framför allt Google Maps, se figur 1, med funktionen 

att kunna få perspektivet från marken och VISS (Vatteninformationssystem Sve-

rige). Google Maps användes först för att optimera en rutt för platsbesöken som 

även är den ordningen som ÅVS presenteras i rapporten. ÅVS markerades ut på 

kartan, se figur 1. Därefter undersöktes varje ÅVS med Street View för att få en 

överblick av platsen, och den information som kunde utläsas från detta fylldes i i 

värderingsmatrisen. Detta säkerställdes eller uppdaterades även vid platsbesö-

ket. Sedan undersöktes alla 25 platser i VISS för närliggande vattendrag, sjöar, 

Miljökvalitetsnormer, Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen 

och Skyddade områden enligt Miljöbalken. Vid ÅVS utan kommentar om vatten 

och karta från VISS förekommer inget vattendrag eller vattenskyddsområde i 

närheten.  

 

Figur 1. Karta över alla ÅVS med rutten och numrering.  

2.4 Platsbesök 

Platsbesöken utfördes på torsdag den 6e september 2018. Vid varje platsbesök 

undersöktes platsen med avseende på de olika kategorierna i värderingsmatri-

sen och antingen säkerställdes eller uppdaterades mot Street View undersök-

ningen. Eventuellt skräp vid eller runt om ÅVS antecknades och fotograferades. 

Närliggande vattendrag undersöktes och fotades. I snitt togs 12 bilder vid varje 

ÅVS och ett urval av dessa presenteras i fotobilagan.  

Page 281 of 511



 

 

     
 12  MILJÖUTREDNING ÅTERVINNINGSSTATIONER HÄRRYDA 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A114843/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/Leverans/Rapport Miljöutredning Härryda ÅVS 2018-10-08.docx 

3 Iakttagelser och Resultat 

Nedan presenteras resultatet från respektive ÅVS. De presenteras i den ord-

ningen de undersöktes på plats, se figur 1 för kartöverblick. För bilder från re-

spektive ÅVS, se fotobilagan som bör läsas parallellt.  

3.1 Statoil, Hällingsjö 

Adress: Källarbacken 

Fastighetsbeteckning: Hällingsjö 1:50 

ÅVS ID: 16206 

Vattenförorening: Ligger i skyddat område enligt vattenförvaltningsförord-

ningen och miljökvalitetsnormer för grundvatten gäller, se figur2. Stora Hällsjön 

ligger ca 140 meter bort. Medelstor risk.  

Bortblåst avfall: Öppet område, finns risk. 

Natur i omgivningen: Skog och en sjö en bit bort. 

Bebyggelse: Inte mycket bebyggelse i närheten.  

Parkering och tillgänglighet: Parkering i anslutning. Bra med utrymme.  

Övrigt relevant i närheten: Bensinstation. 

Kommentar: Det låg en del skräp vid ÅVS. Då denna ÅVS ligger vid en bensin-

station bör eventuella läckage fångas upp av bensinstationens avrinningssystem, 

och därmed bör sjön och det vattenskyddade området klara sig bra. 

Bedömning: Eventuellt avfall som blåser bort är den enda risk med denna ÅVS. 

 

 

Figur 2. Vattenkarta från VISS. I det gröna området gäller Miljökvalitetsnormer för Grund-

vatten och innanför den blåa linjen är det ett skyddat område enligt vattenförvaltningsför-

ordningen. (2018-09-05) 

  

1. ÅVS Statoil Hällingsjö 
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3.2 Rävlanda, Stationen 

Adress: Rävlanda stationsväg 

Fastighetsbeteckning: Rävlanda 4:37 

ÅVS ID: 1935 

Vattenförorening: Ingen vattenförekomst.  

Bortblåst avfall: Öppet område, finns risk. 

Natur i omgivningen: Ingen skyddsvärd natur. 

Bebyggelse: Ligger mitt i staden.  

Parkering och tillgänglighet: Fanns inte parkering men bra med utrymme. 

Övrigt relevant i närheten: Järnvägsräls. 

Kommentar: Låg en valaffisch vid ÅVS. 

Bedömning: Eventuellt avfall som blåser bort är den enda risk med denna ÅVS.  

3.3 Rävlanda, Boråsvägen Förbo 

Adress: Boråsvägen 

Fastighetsbeteckning: Rävlanda 5:38 

ÅVS ID: 12724 

Vattenförorening: Ingen vattenförekomst.  

Bortblåst avfall: Medelrisk. 

Natur i omgivningen: Skog 60m bort, i övrigt ingen skyddsvärd natur. 

Bebyggelse: Ligger mitt i staden.  

Parkering och tillgänglighet: Parkering i anslutning. Bra med utrymme.  

Övrigt relevant i närheten: Lekplats. 

Kommentar:  

Bedömning: Den enda risk med denna ÅVS är att det eventuellt kan se skräpigt 

ut för förbipasserande eller nyttjare av lekplatsen och parken intill om folk läg-

ger skräp utanför.  

3.4 Hindås, Vid Järnvägsstationen 

Adress: Hindås stationsväg 

Fastighetsbeteckning: Hindås 1:539 

ÅVS ID: 1913 

Vattenförorening: Miljökvalitetsnormer för grundvatten, se figur 3. Västra 

Nedsjön 280m bort.  

Bortblåst avfall: Medelrisk, finns nätstängsel runt om. 
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Natur i omgivningen: Liten skogsdunge bredvid. 

Bebyggelse: Byggnader i närheten, på andra sidan gatan. 

Parkering och tillgänglighet: Parkering i anslutning. Bra med utrymme.  

Övrigt relevant i närheten: Järnvägsräls. 

Kommentar:  

Bedömning: Två små risker finns vid denna ÅVS, läckage till grundvatten som 

omfattas av miljökvalitetsnormer och att avfall blåser in i intilliggande skogs-

dunge. Då det finns nätstängsel runt ÅVS minskar risken för bortblåst avfall och 

risken för läckage av farliga ämnen bedöms som liten då sådant ej skall sorteras 

här.  

 

Figur 3. Vattenkarta från VISS. I det gröna området gäller Miljökvalitetsnormer för Grund-

vatten. (2018-09-05) 

3.5 Hindås, OK/Q8 

Adress: Hindås Stationsväg 

Fastighetsbeteckning: Hindås 1:394 

ÅVS ID: 1912 

Vattenförorening: Miljökvalitetsnormer för grundvatten, se figur 3. Västra 

Nedsjön 286m bort.  

Bortblåst avfall: Medelrisk, finns nätstängsel runt om. 

Natur i omgivningen: Ingen skyddsvärd natur. 

Bebyggelse: Byggnader i närheten, på andra sidan gatan. 

Parkering och tillgänglighet: Parkering i anslutning. Bra med utrymme.  

Övrigt relevant i närheten: Bensinstation.  

Kommentar: Då denna ÅVS ligger vid en bensinstation bör eventuella läckage 

fångas upp av bensinstationens avrinningssystem, och därmed bör det vatten-

skyddade området klara sig bra. 

Bedömning: Låg risk för miljöpåverkan.   

4. ÅVS Hindås, Vid Järnvägsstationen 

5. ÅVS Hindås, OK/Q8 
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3.6 Härryda, Preem 

Adress: Härryda centrum 2, Härrydavägen 

Fastighetsbeteckning: Assmundtorp 17:5 

ÅVS ID: 14593 

Vattenförorening: Mölndalsån ligger ca 5 meter bort och i området gäller mil-

jökvalitetsnormer för grundvatten, se figur 4. Mölndalsån rinner till Landvetter-

sjön.  

Bortblåst avfall: Öppet område, finns risk att skräp blåser ut på vägen eller 

ner i ån.  

Natur i omgivningen: Skog precis bredvid runt ån.  

Bebyggelse: Fåtal byggnader i närheten. 

Parkering och tillgänglighet: Parkering i anslutning. Bra med utrymme.  

Övrigt relevant i närheten: Restaurang och bensinstation.  

Kommentar: Det låg ett antal skräppåsar vid containrar. Det lutar kraftigt ner 

mot ån alldeles intill containrarna, låg skräp i slutningen och vid vattenbrynet.  

Bedömning: Risk för att avfall kan hamna i Mölndalsån och på väg.  

 

Figur 4. Vattenkarta från VISS. I det gröna området gäller Miljökvalitetsnormer för Grund-

vatten. (2018-09-05) 

3.7 Björröd 

Adress: Eskilsbyvägen 

Fastighetsbeteckning: Björöd 1:4 

ÅVS ID: 99135 

Vattenförorening: Björrödbäcken ca 150 meter bort som rinner till Landvetter-

sjön.  

Bortblåst avfall: Öppet område, finns risk att skräp blåser ut på vägen eller 

åkrar. Finns nätstängsel bakåt och på sidorna, men inte mot vägen.  

Natur i omgivningen: Åkrar.  

Bebyggelse: Fåtal byggnader bakom vallen. 

Parkering och tillgänglighet: Finns utrymme att parkera. Bra tillgänglighet. 

6. ÅVS Härryda, Preem 
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Övrigt relevant i närheten: Bondgård.  

Kommentar: FTI har fått in klagomål på denna ÅVS.  

Bedömning: Liten risk för att avfall som inte läggs i containrar blåser ut på 

vägen eller åkrar. I övrigt låg risk för miljöpåverkan.  

3.8 Landvetter Brattåsvägen / Lunnavägen 

Adress: Brattåsvägen / Lunnavägen 

Fastighetsbeteckning: Landvetter 6:365 

ÅVS ID: 14472 

Vattenförorening: Miljökvalitetsnormer för grundvatten gäller i området, se fi-

gur 5.  

Bortblåst avfall: Medelrisk, buskar runt om som skydd.  

Natur i omgivningen: Buskar som inhägnad. En del träd, trädgårdar. 

Bebyggelse: Byggnader i närheten, på andra sidan gatan. 

Parkering och tillgänglighet: Finns utrymme att parkera. Bra tillgänglighet.  

Övrigt relevant i närheten: Motorväg.  

Kommentar:  

Bedömning: Låg risk för miljöpåverkan.  

 

Figur 5. Vattenkarta från VISS. I det gröna området gäller Miljökvalitetsnormer för Grund-

vatten. (2018-09-05) 

  

8. ÅVS Brattåsvägen/Lunnavägen 

13. ÅVS Landvetter, Tennishallen 

9. ÅVS P-plats Södra Stommen Förbo 

12. ÅVS Landvetter, Pendelparkering 

11. ÅVS Norra Stommen Förbo 

10. ÅVS Östers Väg/Salmeredsvägen 
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3.9 Landvetter p-plats Södra Stommen Förbo 

Adress: Södra Stomvägen 

Fastighetsbeteckning: Landvetter 2:17 

ÅVS ID: 99100 

Vattenförorening: Ingen vattenförekomst.  

Bortblåst avfall: Medelrisk. 

Natur i omgivningen: Ett fåtal träd, i övrigt ingen skyddsvärd natur. 

Bebyggelse: Ligger mitt i staden.  

Parkering och tillgänglighet: Finns parkering i anslutning. Bra med utrymme.  

Övrigt relevant i närheten: Bostadsområdesparkering och garage.  

Kommentar:  

Bedömning: Låg risk för miljöpåverkan. 

3.10 Landvetter, Östers Väg/Salmeredsvägen 

Adress: Blåklockevägen 

Fastighetsbeteckning: Salmered 1:33 

ÅVS ID: 1920 

Vattenförorening: Ingen vattenförekomst.  

Bortblåst avfall: Medelrisk. 

Natur i omgivningen: Ett fåtal träd, i övrigt ingen skyddsvärd natur. 

Bebyggelse: Ligger mitt i staden.  

Parkering och tillgänglighet: Finns parkering i anslutning. Bra med utrymme.  

Övrigt relevant i närheten: Bostadsområdesparkering och garage.  

Kommentar:  

Bedömning: Låg risk för miljöpåverkan.  

3.11 Landvetter Norra Stommen Förbo 

Adress: Norra Stomvägen 

Fastighetsbeteckning: Salmered 1:36 

ÅVS ID: 99101 

Vattenförorening: Liten å ca 130 meter bort, rinner till Landvettersjön , se fi-

gur 5.  

Bortblåst avfall: Öppet område, finns risk. 

Natur i omgivningen: Gräsmatta. Björkar en bit bort. I övrigt ingen skydds-

värd natur. 
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Bebyggelse: Ligger mitt i staden.  

Parkering och tillgänglighet: Finns parkering i anslutning. Bra med utrymme.  

Övrigt relevant i närheten: Bostadsområdesparkering och garage.  

Kommentar:  

Bedömning: Eventuellt avfall som blåser bort är den enda risk med denna ÅVS. 

3.12 Landvetter, Pendelparkering 

Adress: Brattåsvägen 

Fastighetsbeteckning: Landvetter 3:167 

ÅVS ID: 1917 

Vattenförorening: Liten å ca 45 meter bort, rinner till Landvettersjön, se figur 

5.  

Bortblåst avfall: Medelrisk. 

Natur i omgivningen: Träd och buskar precis bredvid. I övrigt ingen skydds-

värd natur. 

Bebyggelse: Ligger mitt i staden.  

Parkering och tillgänglighet: Finns parkering i anslutning. Bra med utrymme.  

Övrigt relevant i närheten: Bostadsområdesparkering.  

Kommentar:  

Bedömning: Låg risk för miljöpåverkan. 

3.13 Landvetter, Tennishallen 

Adress: Kyrkvägen 

Fastighetsbeteckning: Landvetter 4:95,4:100 

ÅVS ID: 1917 

Vattenförorening: Stor å ca 15 meter bort, rinner till Landvettersjön. Miljökva-

litetsnormer för grundvatten gäller i området, se figur 5. 

Bortblåst avfall: Medelrisk. Finns Nätstängsel runt nästan hela ÅVS vilket 

minskar risken.  

Natur i omgivningen: Träd och buskar precis bredvid. I övrigt ingen skydds-

värd natur. 

Bebyggelse: Ligger mitt i staden.  

Parkering och tillgänglighet: Finns parkering i anslutning. Bra med utrymme.  

Övrigt relevant i närheten: Tennishall.  

Kommentar:  
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Bedömning: Liten risk för att avfall kan blåsa ner i intilliggande vattendrag, i 

övrigt låg risk för miljöpåverkan. 

3.14 Tahult 

Adress:  

Fastighetsbeteckning: Tahult 2:10 

ÅVS ID: 99134 

Vattenförorening: Liten å ca 85 meter bort, rinner till Agntjärnen, se figur 6.  

Bortblåst avfall: Medelrisk. Finns Nätstängsel på framsidan vilket minskar ris-

ken.  

Natur i omgivningen: Träd, stengärsgård och åker precis bredvid. 

Bebyggelse: Lite bebyggelse. 

Parkering och tillgänglighet: Finns vändplats i anslutning. Bra med utrymme.  

Övrigt relevant i närheten: Väg.  

Kommentar: Något hade läckt ut bakom containern med ofärgat glas, såg ut 

som bensin. Skräp bakom containrarna, många små glas, metall och plastbitar.  

Bedömning: Något förhöjd risk att avfall hamnar i omgivande stengärsgård, 

träd och åkrar.  

 

Figur 6. Vattenkarta från VISS. (2018-09-05) 

14. ÅVS Tahult 
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3.15 Mölnlycke, Törnrosvägen 

Adress: Törnrosvägen 

Fastighetsbeteckning: Hulebäck 1:381 

ÅVS ID: 1933 

Vattenförorening: Ingen vattenförekomst. 

Bortblåst avfall: Medelrisk. Finns Nätstängsel bakom runt lekplats.   

Natur i omgivningen: Träd och trädgårdar bredvid. 

Bebyggelse: Ligger i staden. 

Parkering och tillgänglighet: Måste stå på lågtrafikerad väg, alternativt finns 

skolas parkering i närheten.  

Övrigt relevant i närheten: Lekplats.  

Kommentar:  

Bedömning: Liten risk att bortblåst avfall hamnar i skogen bakom eller i lek-

platsen bredvid. I övrigt låg risk för miljöpåverkan.  

3.16 Mölnlycke, Vändplats Bokgården 

Adress: Bokgården 

Fastighetsbeteckning: Råda 1:9 

ÅVS ID: 12727 

Vattenförorening: Ingen vattenförekomst. 

Bortblåst avfall: Öppet område, finns risk. 

Natur i omgivningen: Gräsmatta och träd. 

Bebyggelse: Ligger i staden. 

Parkering och tillgänglighet: Bostadsparkering i närheten. Vändplats bredvid.  

Övrigt relevant i närheten:  

Kommentar:  

Bedömning: Eventuellt avfall som blåser bort är den enda risk med denna ÅVS. 

3.17 Mölnlycke, P-däck Aspgården 

Adress: Aspgården 

Fastighetsbeteckning: Råda 1:7 

ÅVS ID: 12726 

Vattenförorening: Ingen vattenförekomst. 

Bortblåst avfall: Öppet område, finns risk. 

Natur i omgivningen: Gräsmatta, träd längre bort. 
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Bebyggelse: Ligger i staden. 

Parkering och tillgänglighet: Bostadsområdesparkering. Bra med utrymme. 

Övrigt relevant i närheten:  

Kommentar:  

Bedömning: Låg risk för miljöpåverkan. 

3.18 Kommunhuset centrum 

Adress: Skolvägen, parkering 

Fastighetsbeteckning: Hulebäck 1:560 

ÅVS ID: 16650 

Vattenförorening: Ca 280 meter till Mölndalsån som rinner till Rådsjön. 

Bortblåst avfall: Öppet område, finns risk. 

Natur i omgivningen: Liten park en bit bort.  

Bebyggelse: Ligger i staden. 

Parkering och tillgänglighet: Bostadsområdesparkering. Bra med utrymme. 

Övrigt relevant i närheten:  

Kommentar: Någon vätska hade läckt ut vid en container.  

Bedömning: Låg risk för miljöpåverkan. 

3.19 Parkeringshuset Mölnlycke Centrum 

Adress: Biblioteksvägen 

Fastighetsbeteckning: Kindbogården 1:60 

ÅVS ID: 1923 

Vattenförorening: Ca 65 meter till Mölndalsån som rinner till Rådsjön. Områ-

det är ett vattenskyddsområde enligt Miljöbalken, se figur 7. 

Bortblåst avfall: Öppet område, finns risk. 

Natur i omgivningen: Gräsmatta och lite träd.  

Bebyggelse: Ligger i staden. 

Parkering och tillgänglighet: Parkeringar utanför parkeringshus. Bra med ut-

rymme. 

Övrigt relevant i närheten: Parkeringshus. 

Kommentar: Massor med batterier på marken mellan containrarna. Batteriin-

samlingen var öppen/trasig. Det är dock inte FTI som ansvarar för de röda bat-

terilådorna, utan El-kretsen.  

Bedömning: Låg risk för miljöpåverkan. 
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Figur 7. Vattenkarta från VISS. Det blå området ett vattenskyddsområde enligt Miljöbal-

ken. (2018-09-05) 

3.20 Mölnlycke, Skinnefjäll 

Adress: Skinnefjällsvägen 

Fastighetsbeteckning: Hönekulla 1:3 

ÅVS ID: 1932 

Vattenförorening: Ingen vattenförekomst. 

Bortblåst avfall: Medelrisk. Finns Nätstängsel.  

Natur i omgivningen: Gräsmatta och skog bakom.  

Bebyggelse: Ligger i staden. 

Parkering och tillgänglighet: Får stå på lågtrafikväg, ingen parkering. 

Övrigt relevant i närheten: 

Kommentar: Denna ÅVS är en av dem som fått flest klagomål i kommunen hos 

FTI.  

Bedömning: Låg risk för miljöpåverkan, men tillgänglighet för dem med bil är 

inte optimal. 

3.21 Mölnlycke, Skogsgläntan 12-42 Förbo 

Adress: Barrskogsvägen 

Fastighetsbeteckning: Hönekulle 1:67 

ÅVS ID: 99103 

Vattenförorening: Ingen vattenförekomst. 

Bortblåst avfall: Medelrisk.  

Natur i omgivningen: Skogsområde bakom med vad som såg ut som en pul-

kabacke.  

19. ÅVS Parkeringshuset Mölnlycke Centrum 
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Bebyggelse: Ligger i staden. 

Parkering och tillgänglighet: Bostadsområdesparkering. Bra med utrymme. 

Övrigt relevant i närheten:  

Kommentar:  

Bedömning: Låg risk för miljöpåverkan. 

3.22 Mölnlycke, ICA 

Adress: Musikvägen 

Fastighetsbeteckning: Djupegalsäng 1:14 

ÅVS ID: 6938 

Vattenförorening: Ingen vattenförekomst. 

Bortblåst avfall: Liten risk, nätstängsel runt om hela.  

Natur i omgivningen: Träd och buskar.  

Bebyggelse: Ligger i staden. 

Parkering och tillgänglighet: Parkering till Ica. Bra med utrymme. 

Övrigt relevant i närheten: Ica butik.  

Kommentar:  

Bedömning: Låg risk för miljöpåverkan. 

3.23 Mölnlycke, Båtmanstorpet 

Adress: Båtsmansvägen 

Fastighetsbeteckning: Kullbäckstorp 1:6 

ÅVS ID: 6939 

Vattenförorening: Ingen vattenförekomst. 

Bortblåst avfall: Öppet område, finns risk. 

Natur i omgivningen: Träd, buskar och gräs.  

Bebyggelse: Inte mycket bebyggelse i närheten. 

Parkering och tillgänglighet: Endast parkeringen utanför skolan. Utrymme på 

lågtrafikerad väg. 

Övrigt relevant i närheten: Skola. 

Kommentar: Denna ÅVS är en av dem som fått flest klagomål i kommunen hos 

FTI. 

Bedömning: Eventuellt avfall som blåser bort är den enda risk med denna ÅVS. 
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3.24 Mölnlycke, Vällsjö Centrum 

Adress: Rådavägen 

Fastighetsbeteckning: Kullbäckstorp 2:152 

ÅVS ID: 1931 

Vattenförorening: Ca 35 meter till Vällbäcken som rinner till Rådasjön, se figur 

8. Vällsjön rinner från Vällsjön som ligger ca 160 meter bort.  

Bortblåst avfall: Medelrisk.  

Natur i omgivningen: Träd, buskar och gräs en bit bort.  

Bebyggelse: Inte mycket bebyggelse i närheten. 

Parkering och tillgänglighet: Parkering utanför skolan. Bra med utrymme. 

Övrigt relevant i närheten: Skola. 

Kommentar:  

Bedömning: Eventuellt avfall som blåser över parkeringen till Vällbäcken är den 

enda risk med denna ÅVS.  

 

Figur 8. Vattenkarta från VISS. (2018-09-05) 

3.25 Pixbo, Plommonvägen 

Adress: Plommonvägen 

Fastighetsbeteckning: Pixbo 1:295 

ÅVS ID: 99094 

Vattenförorening: Ca 140 meter bort rinner en å till Vällsjön. 

Bortblåst avfall: Medelrisk. Finns nätstängsel.  

Natur i omgivningen: Skogsdunge precis bredvid.  

24. ÅVS Mölnlycke, Vällsjö Centrum 
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Bebyggelse: Bostäder en bit bort.  

Parkering och tillgänglighet: Finns liten parkering bredvid för ÅVS. Bra till-

gänglighet.  

Övrigt relevant i närheten: Skola. 

Kommentar:  

Bedömning: Låg risk för miljöpåverkan. 
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4 Diskussion 

 

Genom att anlägga en ÅVS skapar FTI, i samverkan med kommunen, förutsätt-

ningar för kommunens invånare att följa den svenska lagstiftningen och bidra till 

en förbättrad resurshushållning.  

Genom utformningen av ÅVS kan risken för negativ påverkan från eventuella 

medvetna eller omedvetna missgärningar från avfallslämnarna minimeras. Det 

är dock svårt att på ett ekonomiskt försvarbart sätt helt förebygga att männi-

skor begår misstag eller olagliga handlingar.  

Att sätta staket runt eller bakom en ÅVS kan hjälpa mot att avfall blåser bort. 

Det finns dock andra risker med staket runt om en ÅVS, exempelvis kan platsen 

upplevas avgränsad och otillgänglig vilket kan leda till minskad insamling. Att in-

hägna ÅVS med staket är erfarenhetsmässigt heller inte en optimal lösning då 

det leder till större problem med dumpning av avfall som inte hör hemma där.   

Det inkommer en del klagomål till FTI om fulla containrar eller att avfall ställs 

utanför containrarna. Detta bedöms ej som olägenhet hos FTI om ÅVS töms och 

städas 2-3 gånger i veckan. Det är svårt att göra något åt om någon skräpar ner 

direkt efter städning.  

Att anlägga nya eller flytta ÅVSer är ofta problematiskt eftersom få människor 

vill ha den i "sin bakgård", samtidigt som många inte vill ha den alltför långt 

bort. Att hitta en lämplig plats, gärna intill parkering och vändutrymme vid be-

byggelse, är inte alltid lätt då det finns begränsat med kommunal mark och 

lämplig plats.  

Kostnaden för avhjälpande åtgärder måste vägas mot nyttan av dem och kost-

naden måste hamna på rätt aktör.  
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5 Slutsats  

 

För alla ÅVS finns en risk för att avfall som på något sätt hamnar utanför con-

tainrar blåser bort och sprids i naturen. Dessa risker måste vägas mot nyttan av 

att ha en ÅVS på befintlig plats. Möjliga åtgärder för att minska riskerna finns, 

men nyttan av åtgärderna måste vägas mot kostnaderna för dem. 

En åtgärd för att minska risken att avfall blåser iväg är att sätta staket (nät) 

runt hela ÅVS, så som i nr 22 Mölnlycke, ICA. Det finns dock finns andra nack-

delar med detta och erfarenhetsmässigt kan det leda till större problem med 

dumpning av avfall som inte hör hemma där.  

För alla ÅVS i Härryda kommun, utom nr 6 Härryda Preem, bedöms risken för 

miljön på det hela taget vara låg, att nyttan vida överväger risken och att inga 

åtgärder är nödvändiga, se tabell 1. Riskbedömningarna är baserade på helhets-

intrycket av respektive ÅVS. Bedömning av nr 6 Härryda Preem beskrivs vidare 

efter tabell 1. 

 

Tabell 1. Sammanställning av bedömningar för respektive ÅVS. 

Nr. ÅVS ID Namn Risk 

1 16206 Statoil, Hällingsjö Låg 

2 1935 Rävlanda, Stationen Låg 

3 12724 Rävlanda, Boråsvägen Förbo Låg 

4 1913 Hindås, Vid Järnvägsstationen Låg 

5 1912 Hindås, OK/Q8 Låg 

6 14593 Härryda, Preem Medel  

7 99135 Björröd Låg 

8 14472 Landvetter, Brattåsvägen/ Lunnavägen Låg 

9 99100 Landvetter p-plats, Södra Stommen Förbo Låg 

10 1920 Landvetter, Östers Väg/Salmeredsvägen Låg 

11 99101 Landvetter Norra, Stommen Förbo Låg 

12 1917 Landvetter, Pendelparkering Låg 

13 1919 Landvetter, Tennishallen Låg 

14 99134 Tahult Låg  

15 1933 Mölnlycke, Törnrosvägen  Låg 

16 12727 Mölnlycke, Vändplats Bokgården Låg 

17 12726 Mölnlycke, P-däck Aspgården Låg 

18 16650 Kommunhuset centrum Låg. 

19 1923 Parkeringshuset Mölnlycke Centrum Låg 
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20 1932 Mölnlycke, Skinnefjäll Låg 

21 99103 Mölnlycke, Skogsgläntan 12-42 Förbo Låg 

22 6938 Mölnlycke, ICA Låg 

23 6939 Mölnlycke, Båtmanstorpet Låg 

24 1931 Mölnlycke, Vällsjö Centrum Låg 

25 99094 Pixbo, Plommonvägen Låg 

 

 

ÅVS nr 6 Härryda Preem 

För nr 6 Härryda Preem bedöms risken för miljön vara "medel" under de förut-

sättningar som rådde vid platsbesöket, men nyttan med denna ÅVS bedöms 

väga tyngre än miljöriskerna. Om nr 6 Härryda Preem togs bort skulle transport-

sträckan för boende i området till närmsta ÅVS bli längre, vilket skulle leda till 

ökade utsläpp av bland annat fossil CO₂ och antagligen minskad sannolikhet för 

källsortering. Med avskärmande åtgärder som minskar risken för att avfall från 

ÅVS hamnar i Mölndalsån, kan miljörisken för denna ÅVS minskas till en låg 

nivå. Kostnaderna för en sådan åtgärd behöver dock kunna motiveras. Det 

sämsta alternativet är att ta bort återvinningsstationen. 
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Sektorn för Samhällsbyggnad 
Sara Gustafsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-18 2019KS39 008

Motion om ett begränsat förbud mot passiv insamling av pengar 
(tiggeri)

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2019 § 5 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Leo Welter (SD), Calle Johansson (SD), Patrik Strömsten (SD) och Peter 
Arvidsson (SD) gällande förslag att införa begränsat förbud mot passiv insamling av 
pengar (tiggeri) i de lokala ordningsföreskrifterna (1993:1617) inom sex avgränsade 
områden i Härryda kommun. 

Enligt ordningslagen får kommuner meddela de lokala föreskrifter för kommunen eller 
del av kommunen som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig 
plats. Detta så länge föreskrifterna gäller förhållanden som inte är reglerade i annan lag, 
eller författning och inte lägger onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade 
inskränkningar i den enskildes frihet.

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom prövat om Vellinge kommun har rätt att införa 
ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i de lokala ordningsföreskrifterna 
inom fem geografiskt avgränsade områden i kommunen. Av domen framgår att det är upp 
till kommunerna själva att bedöma om en viss företeelse bör regleras genom 
ordningsföreskrifter och att denna bedömning endast ska underkännas om det står klart 
att en ordningsföreskrift är för långtgående eller för ingripande på den aktuella platsen.

Enligt domen kan ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) vara förenligt med 
ordningslagen om syftet med förbudet är att komma till rätta med vad som kan uppfattas 
som en störning av den allmänna ordningen och förbudet inte är för långtgående.

Förslag till beslut
Förvaltningen överlämnar ärendet utan eget förslag till beslut.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2019 § 5 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Leo Welter (SD), Calle Johansson (SD), Patrik Strömsten (SD) och Peter 
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Arvidsson (SD) gällande förslag att revidera de lokala ordningsföreskrifterna så att passiv 
insamling av pengar förbjuds inom sex avgränsade områden i Härryda kommun. 

Motionärerna framhåller att passiv insamling av pengar (tiggeri) är ett vedertaget problem 
och en stor del av tiggeriet är en organiserad brottslighet där människor från Europas 
fattigaste länder luras till bland annat Sverige och försetts i ett konstant utanförskap där 
hot och trakasserier blir vardag.

Områdena som motionärerna vill att förbudet ska gälla i är följande:

 Mölnlycke Centrum (se markerade områden i motionens bilaga 1).
 Mölnlycke Lövskogsvägen (se markerade områden i motionens bilaga 2).
 Mölnlycke Djupedalsäng (se markerade områden i motionens bilaga 3).
 Landvetter Centrum (se markerade områden i motionens bilaga 4).
 Hindås (se markerade områden i motionens bilaga 5).
 Rävlanda (se markerade områden i motionens bilaga 6).

Motionärerna motiverar införandet av ett begränsat förbud mot passiv pengarinsamling 
inom dessa platser med att de anser att det är inom dessa platser som ett förbud kommer 
göra mest nytta. 

Lokala ordningsföreskrifter

Ordningslagen (1993:1617) syftar till att trygga ordningen och säkerheten på offentliga 
platser. Med offentlig plats avses bland annat gator, vägar, torg, parker och andra platser 
som i detaljplan redovisas som allmän plats. 

Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen får kommuner meddela ytterligare lokala föreskrifter för 
kommunen eller del av kommunen. Ett grundläggande krav för att införa föreskrifterna 
ska vara att de ska behövas för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 

I 3 kap. 12 § ordningslagen framgår att föreskrifterna inte får gälla förhållanden som är 
reglerade i annan lag, lägga onödigt tvång på allmänheten eller göra obefogade 
inskränkningar i den enskildes frihet. Enligt 3 kap. 13 § ordningslagen ska föreskrifterna 
anmälas till Länsstyrelsen som ska upphäva föreskrifter som inte uppfyller dessa krav.

Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 2149-18

2017 beslutade Vellinge kommun att införa ett förbud mot passiv insamling av pengar 
(tiggeri) inom fem geografiskt avgränsade områden i kommunens lokala 
ordningsföreskrifter. Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen i Skåne som upphävde förbudet 
med hänvisning till att det inte framkommit att själva insamlandet av pengar orsakat 
ordningsstörningar. Länsstyrelsen menade att föreskriften därmed stred mot en 
grundläggande förutsättning för kommunens rätt att meddela föreskrifter, nämligen att 
föreskriften ska behövas för att upprätthålla den allmänna ordningen.

Vellinge kommun överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö, Kammarrätten i 
Göteborg och till sist även till Högsta förvaltningsdomstolen som bifaller kommunens 
överklagan (mål nr 2149-18).

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen har ordningslagens utformning som syfte att ge 
kommuner nödvändig flexibilitet för att utforma ordningsföreskrifter som tar hänsyn till 
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lokala förhållanden. Detta innebär att lokala ordningsföreskrifter kan avse vitt skilda 
frågor och utformas på olika sätt till exempel som förbud, tillståndsplikt eller 
anmälningsplikt. Kommuner har därmed rätt att själva avgöra vad föreskrifterna ska gälla 
så länge föreskrifterna har som syfte att upprätthålla den allmänna ordningen, är 
tillräckligt tydligt utformade, inte kommer i konflikt med föreskrifter av högre valör, 
gäller ämnen som måste regleras enligt lag eller är allt för långtgående.

Att de lokala ordningsföreskrifterna inte får vara för långtgående innebär att de inte får 
lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet. Med detta menar Högsta förvaltningsdomstolen att föreskrifter inte får 
vara för långtgående avseende geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och 
sakligt innehåll. Lokala ordningsföreskrifter måste därför begränsas till de områden där 
störningen faktiskt utgör eller kan antas utgöra ett problem.

Vidare menar Högsta förvaltningsdomstolen att det räcker att kommunens syfte med 
föreskrifterna är att komma till rätta med problem eller förebygga störningar i det 
offentliga rummet. Därav behöver kommunen inte bevisa att något har kommit att utgöra 
en störning av viss omfattning för att reglera företeelsen via lokala ordningsföreskrifter.

En avslutande fråga som behandlas i domen är om Vellinge kommun gett föreskrifterna 
en tillräckligt tydlig utformning, så att allmänheten kan förstå deras innebörd och de som 
övervakar efterlevnaden kan avgöra när de följs respektive överträds. I Vellinges 
föreskrifter är det inte angivet hur passiv insamling av pengar ska skiljas från annan 
penninginsamling, så som insamling av pengar i bössor eller liknande som sker till 
förmån för hjälporganisationer. Högsta förvaltningsdomstolen anser dock att det genom 
tillägget "tiggeri" i föreskriften framgår vad som avses. På så sätt menar Högsta 
förvaltningsdomstolen att föreskrifterna är tillräckligt tydligt utformade för att de ska gå 
att tillämpa.

Med utgångspunkt i detta resonemang menar Högsta förvaltningsdomstolen att Vellinge 
kommun har rätt att införa ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i de lokala 
ordningsföreskrifterna om syftet är att komma till rätta med vad som kan uppfattas som 
en störning av den allmänna ordningen. Att Vellinge kommun avgränsat förbudet 
geografiskt till fem avgränsade områden där kommunen menar att det uppstått eller kan 
komma att uppstå ordningsproblem menar Högsta förvaltningsdomstolen gör att förbudet 
inte kan ses som onödigt eller för långtgående.

Med hänvisning till Högsta förvaltningsdomstolens dom bör det vara juridiskt möjligt att 
införa förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) inom de sex stycken geografiskt 
begränsade områden i kommunen som motionärerna yrkar. Detta om syftet med 
införandet är att komma till rätta med vad som kan uppfattas som en störning av den 
allmänna ordningen.

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef

Bilagor: 
Motion om ett begränsat förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri)
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HÄRRYDA KOÀ-'L.'½UN 
Kommunstyrclsen 

2019 -01- 1 0 

Kommunfullmäktige Härryda 2018-12-24 

Motion om ett begränsat förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) 

Organiserat tiggeri har varit ett vedertaget problem i Sverige och Härryda sedan fiera ar tillbaka. 

Sedan en tid tillbaka har problemet erkänts av sáväl befolkningen, media och politiker men 

avsaknaden av lösningar har varit total frán sáväl lokalpolitiken som rikspolitiken. Vi 

sverigedemokrater har konsekvent statt fast vid att en stor del av tiggeriet är en organiserad 

brottslighet där människor frán Europas fattigare länder luras till bland annat Sverige i hopp om 

jobb och välfärd men istället försätts i ett konstant utanförskap där hot och trakasserier blir 

vardag. 

Runt om i landet har motioner om tiggeriförbud avslagits med hänvisning till förbudet i 

moderatledda Vellinge som upphävdes av länsstyrelsen i Skane. Länsstyrelsen fick dock 

bakläxa i högsta förvaltningsdomstolen den 17:e December 2018 i mal 2149-18 där Vellinge 

kommuns överklagande bifölls. Vi har studerat domen och begränsar därför vàrt förslag om 

tiggeriförbud till ett fatal ornráden där vi bedömer att det skulle göra mest nytta. 

Vi Sverigedemokrater var länge ensamma om att driva frâgan om ett nationellt förbud mot 

tiggeri men hösten 2017 bytte Moderaterna inställning och är nu även de för ett förbud. I väntan 

pa att det blir verklighet arbetar bägge partierna med tragan pá lokal nivá i ett flertal kommuner, 

bland annat i Göteborg. Även ledande socialdemokrater har kritiserat tiggeriet och öppnat för 

förbud. Ett exempel som fick stor uppmärksamhet var när finansminister Magdalena Andersson 

sade att man inte bör ge pengar till tiggare. 

Det finns ett starkt folkligt stöd för ett förbud mot tiggeri som sträcker sig över blockgränsen. 

Enligt en opinionsmätning genomförd av Novus i aprii 2018 var 62% av deltagarna för ett förbud 

medan endast 20% var emot. Bland socialdemokrater i mätningen var stödet för ett förbud 50% 

medan endast 30% var emot. 
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Baserat pà ovanstàende argumentation föreslàr Sverigedemokraterna: 

Att: Kommunfullmäktige beslutar att passiv insamling av pengar (tiggeri) ska förbjudas i de 

lokala ordningsföreskrifterna inom av kommunfullmäktige beslutade omräden. 

Att: Kommunstyrelsen fàr i uppdrag att ta fram ett förslag pà revidering av de lokala 

ordningsföreskrifterna där passiv insamling av pengar (tiggeri) förbjuds i sä stor utsträckning 

som möjligt inom de markerade omrädena i bilaga 1 Mölnlycke Centrum. 

Att: Kommunstyrelsen fár i uppdrag att ta fram ett förslag pá revidering av de lokala 

ordningsföreskrifterna där passiv insamling av pengar (tiggeri) förbjuds i sä stor utsträckning 

som möjligt inom de markerade omrädena i bilaga 2 Mölnlycke Lövskogsvägen. 

Att: Kommunstyrelsen fâr i uppdrag att ta fram ett förslag pá revidering av de lokala 

ordningsföreskrifterna där passiv insamling av pengar (tiggeri) förbjuds i sä stor utsträckning 

som möjligt inom de markerade omrädena i bilaga 3 Mölnlycke Djupedalsäng. 

Att: Kommunstyrelsen fâr i uppdrag att ta fram ett förslag pá revidering av de lokala 

ordningsföreskrifterna där passiv insamling av pengar (tiggeri) förbjuds i sä stor utsträckning 

som möjligt inom de markerade omrädena i bilaga 4 Landvetter Centrum. 

Att: Kommunstyrelsen fâr i uppdrag att ta fram ett förslag pá revidering av de lokala 

ordningsföreskrifterna där passiv insamling av pengar (tiggeri) förbjuds i sä stor utsträckning 

som möjligt inom de markerade omrädena i bilaga 5 Hindäs 

Att: Kommunstyrelsen fár i uppdrag att ta fram ett förslag pá revidering av de lokala 

ordningsföreskrifterna där passiv insamling av pengar (tiggeri) förbjuds i sä stor utsträckning 

som möjligt inom de markerade omrädena i bilaga 6 Rävlanda 

Leo Welter (SD) 

Page 304 of 511



Bllaga 1 

Mölnlycke Centrum 

- Tiggertförbud 
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Mölnlycke Lövskog svägen 
Bllaga 2 
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Mölnlycke Djupedalsäng 

Bllaga 3 

- Tlggertförbud 
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Bilaga 5 
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Delgivning av protokoll från råd 2019
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 Förbundsstyrelsen: 2019-02-19 Dnr: 0605/18 
 
 

Årsredovisning 2018 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 
 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
• Årsredovisningen för 2018 godkänns. 
 
• 2018 års negativa balanskravsresultat, som uppgår till -19,7 mkr,  

 regleras inte med hänvisning till synnerliga skäl enligt 11 kap. 13 §     
Kommunallag (2017:725).  

 
• Årsredovisningen överlämnas till förbundsfullmäktige för beslut. 

 
 
 
 
SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Bokfört resultat 2018, lika med balanskravsresultatet 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg uppvisar ett bokfört årsresultat på  
-19,7 miljoner kronor (mkr), detsamma som balanskravsresultatet. Resultatet 
belastas 2018 av en utbetalning och utfästelser om ytterligare utbetalningar, 
sammanlagt 22,5 mkr, vilka i sin helhet redovisas som en jämförelsestörande 
kostnad i årets resultat. Dessa kostnader är följden av överenskommelsen RSG ingått 
med Stena Oil AB, om att företaget avstår från besittningsskyddet som hyresgäst och 
avflyttar från utbildnings- och övningsanläggningen Färjenäs. 
 
 
Räddningstjänstverksamhetens resultat 2018 
Förbundet har under en lång följd av år visat ett positivt årsresultat i räddningstjänst-
verksamheten och så är fallet även för 2018. Förbundet uppvisar ett positivt resultat 
för verksamheten på 2,8 mkr, exklusive den jämförelsestörande posten.  2017 års 
resultat uppgick till 9,8 mkr.  

2018 års budget underbalanserades med -4,0 mkr på grund av kalkylerat underskott 
för verksamheten med brandskyddskontroller och sotningstjänster. Det innebär att 
den positiva differensen i förhållande till budget uppgår till 6,8 mkr, före 
jämförelsestörande poster. 
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Underskottet för verksamheten för brandskyddskontroller och sotningstjänster 
uppgick vid årets slut till minus 2,8 mkr.  

Till det positiva verksamhetsresultatet bidrar överskott för intäkter, vakanta tjänster, 
samt outnyttjad avskrivningsbudget. 

 
Förslag att inte reglera negativt balanskravsresultat 
Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat regleras de närmast 
följande tre åren. Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravs-
resultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl.  

RSG har beslutat att nyttja fastigheten Göteborg Färjestaden 20:5 för att skapa en 
framtida utbildnings- och övningsanläggning och har överenskommit med Stena Oil om 
företagets avflyttning. Redan vid förvärvandet av fastigheten var förbundet medvetet 
om miljöproblematiken och kommande saneringskrav som är följden av långvarig 
oljehantering på området. Förbundet har ett eget kapital som före överenskommelsen 
med Stena Oil uppgick till över 100 mkr och medlemskommunernas inställning är att 
dessa medel får nyttjas för sanering och andra kostnader som uppkommer i samband 
med att Färjenäs tas i bruk som förbundets utbildningsanläggning.  

Överenskommelsen med Stena Oil, som innebär en kostnad motsvarande 22,5 mkr, är 
att betrakta som synnerliga skäl vad gäller reglering av negativt balanskravsresultat 
enligt kommunallagen. Förbundsstyrelsen föreslår därför att förbundsfullmäktige inte 
reglerar resultatet. Hela kostnaden för överenskommelsen belastar enbart 2018 års 
resultat. 

Det medför att 2018 års negativa balanskravsresultat, som uppgår till -19,7 mkr, inte 
regleras. 

 

Återbetalning av medlemsavgift för pensionskostnader 
Pensionskostnaderna är, efter avstämning mot KPA:s prognos, lägre än de 
budgeterade medlemsavgifterna för pensioner. Förbundet återbetalar 16,2 mkr till 
medlemskommunerna.  
 
 
God ekonomisk hushållning 
Det kan konstateras att RSG når det ekonomiska målet för räddningstjänstverksam-
heten, efter avdrag för den jämförelsestörande kostnadspost på 22,5 mkr som överens-
kommelsen med Stena Oil avseende Färjenäs innebär, men att vissa av verksamhets-
målen inte fullt uppnåtts. RSG genomför dock ett stort antal aktiviteter för att på sikt 
uppnå fastställda mål enligt handlingsprogram och verksamhetsplan. Beaktat detta och 
att målen får ses som långsiktiga är det förbundets uppfattning att medlemsavgifterna 
och övriga ekonomiska medel används på ett effektivt sätt och att RSG därmed upp-
fyller kravet på god ekonomisk hushållning.  
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Händelser under året  
Nedan redovisas några större händelser och åtgärder för att främja förbundets 
utveckling under 2018. 

• RSG deltog under sommaren vid flera nationella räddningsinsatser i samband 
med skogsbränder och utökade den egna beredskapen avseende 
skogsbrandsbekämpning. 

• Samtliga fyra räddningstjänster inom GR har anslutits till RSG:s Larm- och 
ledningscentral under 2018 som ett led i införandet av gränslös 
räddningstjänst.  

 
• Operativ personal har, tillsammans med ambulans och polis, genomfört 

övningar inför att hantera situationer med pågående dödligt våld.  
 

• Beslut har fattats om att RSG ska behålla och utveckla utbildnings- och 
övningsanläggningen Färjenäs. 

 
• Väsentliga projekt som pågått och frågor som hanterats under 2018 beskrivs 

i årsredovisningen, exempelvis införande av flexibla enheter, ett flertal 
åtgärder för att utveckla förbundets ledning, styrning och administration, 
vidtagna åtgärder avseende säkerhet, nytt avtal med SOS Alarm samt 
områden som likabehandling och höjd beredskap.  

 
 
 
 
 
 
Lars Klevensparr 
Förbundsdirektör 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga:   Årsredovisning 2018, Förvaltningsberättelse för  
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
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1. Inledning 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) omfattar de sex medlemskommunerna 
Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, med sammanlagt drygt         
840 000 invånare. RSG svarar för operativ räddningstjänst och förebyggande insatser 
mot brand utifrån Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), som är den över-
gripande lagen för räddningstjänst och förebyggande verksamhet. Lagen syftar till att 
”bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn taget till de 
lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor”. Förbundet 
utövar tillsynsverksamhet och utför brandskyddskontroller inom ramen för LSO. 

RSG ansvarar för tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt Lag (2010:1011) om brand-
farliga och explosiva varor (LBE) och bistår med granskning och sakkunskap vid 
samhällsplanering, bygglov och under byggprocessen i enlighet med Plan- och bygg-
lagen (2010:900) (PBL). Därutöver medverkar förbundet i samhällets krishantering. 

Förbundets uppgifter och skyldigheter regleras genom lagstiftning, styrande dokument 
och avtal. Medlemskommunernas uppdrag till förbundet redovisas i förbunds-
ordningen och i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Förbundet upprättar 
även verksamhetsplan och internkontrollplan.  

Av förbundsordningen framgår att förbundet styrs av fullmäktige och styrelse. 
Förbundsstyrelsen leder och samordnar förbundets angelägenheter och har uppsikt 
över verksamheten som bedrivs. Verksamheten granskas av både förtroendevalda och 
externa revisorer. Budget och verksamhetsplan fastställs av förbundsfullmäktige och 
internkontrollplanen av förbundsstyrelsen. 

Handlingsprogrammet enligt LSO 
Handlingsprogrammet för åren 2016–2019 redovisar förbundets samlade förmåga att 
som räddningstjänst verka enligt LSO.  

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s, nationella strategi för att 
stärka brandskyddet för den enskilde är inriktningen att ingen ska omkomma eller 
skadas allvarligt till följd av brand. Utifrån denna inriktning har RSG i handlings-
programmet utarbetat lokalt prioriterade mål. 

Handlingsprogrammets mål är nedbrutna i åtgärder som tillsammans bidrar till 
måluppfyllelse, redovisad under avsnitt 2, God ekonomisk hushållning. Handlings-
programmet utgör även underlag för statens tillsyn av verksamheten via länsstyrelsen.  

Genom avtal med till exempel andra räddningstjänster, sjukvård, Göteborgs Hamn, 
MSB, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Brandskyddsföreningen Restvärderäddning 
AB (RVR) har RSG särskilda åtaganden. 

RSG:s värdegrundsord är trygghet, säkerhet och omtanke. 

 

 

 

 

 

Page 344 of 511



Årsredovisning 2018 Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  5(56) 

 

 

 

2. Årets resultat  
Förbundet har under en lång följd av år visat ett positivt årsresultat i räddningstjänst-
verksamheten och så är fallet även för 2018. Dock belastas resultaträkningen av en 
utbetalning och utfästelser om ytterligare utbetalningar, sammanlagt 22,5 miljoner 
kronor (mkr), vilka i sin helhet redovisas som en kostnad i årets resultat. Dessa 
kostnader är följden av överenskommelsen RSG ingått med Stena Oil om att företaget 
avstår från besittningsskyddet som hyresgäst och avflyttar från utbildnings- och 
övningsanläggningen Färjenäs.  

Förbundet uppvisar därmed ett resultat för verksamheten på 2,8 mkr, exklusive den 
jämförelsestörande posten samt ett bokfört resultat på -19,7 mkr. 2017 års resultat 
uppgick till 9,8 mkr.  

2018 års budget underbalanserades med -4,0 mkr på grund av kalkylerat underskott 
för verksamheten med brandskyddskontroller och sotningstjänster. Det innebär att 
resultatet före jämförelsestörande poster uppgår till 6,8 mkr jämfört med budget.  

Det budgeterade underskottet avseende verksamheten med brandskyddskontroll 
balanseras i resultatet av andra överskott. Större positiva avvikelser utgörs av intäkter 
för larmhantering och tjänster enligt avtal med räddningstjänsterna inom Göteborgs-
regionen (GR) och sjukvården, flera vakanta tjänster samt outnyttjad 
avskrivningsbudget.  

Vakanta tjänster inom vissa yrkesgrupper utgör ett problem och påverkar möjlig-
heterna att utföra främst tillsynsverksamhet och brandskyddskontroller samt 
remisshantering, vilket också framgår av uppföljningen av verksamhetsmålen. 

Uppräkningen av medlemsavgifterna till 2018 års nivå är 2,0 procent och utfallet för 
lönerevisionen 2,2 procent. 

Återbetalning av medlemsavgift för pensionskostnader 
Pensionskostnaderna är, efter avstämning mot KPA:s prognos, lägre än de budgeterade 
medlemsavgifterna för pensioner. Förbundet återbetalar 16,2 mkr till medlems-
kommunerna.    

2.1 God ekonomisk hushållning 
Förbundets formulering av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning fastställs av 
förbundsfullmäktige och lyder: 

”God ekonomisk hushållning innebär att förbundet uppnår minst nollresultat och visar 
att verksamhetsmålen är uppfyllda eller att ansträngningar gjorts för att nå målen. 
Även vidtagna aktiviteter och åtgärder i enlighet med långsiktiga inriktningar och 
samhällets mål redovisas.” 

Resurserna i förbundet ska användas för rätt ändamål och nyttjas på ett effektivt sätt. 
Förbundet redovisar ett positivt ekonomiskt resultat i räddningstjänstverksamheten 
för 2018, efter avdrag för den jämförelsestörande kostnadspost på 22,5 mkr som 
överenskommelsen med Stena Oil avseende Färjenäs innebär. RSG har av flera orsaker 
dock inte uppfyllt alla verksamhetsmål.  
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I MSB:s nationella strategi för att stärka brandskyddet för den enskilde är inriktningen 
att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. Utifrån denna 
inriktning har RSG i handlingsprogrammet utarbetat fyra lokala mål: 

• Bränder i bostäder ska minska. 

• Antalet anlagda bränder ska minska. 

• Förmågan att förebygga och hantera stora och komplexa olyckor ska anpassas 
enligt den förändrade riskbilden. 

• Effektiviteten vid räddningsinsats ska öka. 

Dessa mål är allmänt hållna och formuleras i en mer nedbruten form i RSG:s verksam-
hetsplan. Måluppfyllelsen enligt verksamhetsplanen redovisas kortfattat i detta avsnitt 
och mer utförligt i verksamhetsavsnitten 4–6. Till årsredovisningen bifogas också 
bilaga 7, Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2018, som redovisar händelser 
och analyser.  

Bränder i bostäder ska minska 
Bostadsbränder som tidigare har ökat, har stabiliserats på en nivå av cirka 550 bränder 
per år. Det är dock fortfarande angeläget att arbeta vidare med brandskydd i bostad, då 
de flesta dödsbränder inträffar i bostaden. 

Med anledning av detta vidtar RSG flera åtgärder. För att skapa ett effektivt arbetssätt 
har RSG:s gemensamma strategi för brandskydd i bostad ytterligare utvecklats. En 
verksamhetsutvecklare har tillsatts. Det är en ny tjänst med uppdrag att förbunds-
övergripande samordna och utveckla arbetet. Organisationsformen är klar, funktioner 
har utsetts och berörda medarbetare har introducerats. Dessa representerar sina 
respektive avdelningar och enheter och bidrar med specifika specialistkunskaper. 
Arbetssättet länkar samman tillsyner av flerbostadshus, individanpassat brandskydd 
för särskilt riskutsatta individer och grupper samt MSB-projektet Lärande från 
bostadsbränder. Strategin medför också en koppling till stationernas förebyggande 
arbete med bostadsbränder, bland annat genom informationsträffar i närtid efter 
brand. Av verksamhetssystemet framgår att RSG genomförde knappt 1 200 före-
byggande informationstillfällen, vilket är ett osäkert antal. Ett nyligen förändrat sätt att 
dokumentera har medfört en viss underrapportering. 

RSG agerar även i vissa fall i individärenden. Vid tillbud eller brand hos personer där 
det finns en förhöjd risk kontaktar RSG fastighetsägare, hemtjänst och/eller socialtjänst 
och utgör stöd i arbetet med att förhindra att brand uppstår hos en riskutsatt person. 

Elever som läser svenska för invandrare och nyanlända flyktingar har fått information i 
brandkunskap. Vid 46 utbildningstillfällen har förbundet nått drygt 1 000 personer. 

Antalet anlagda bränder ska minska 
Antalet bränder i och omkring utbildningslokaler har minskat jämfört med 2017 och 
ligger nu på samma nivå som för fyra år sedan. Dock bedöms åtminstone 60 procent av 
bränderna vara avsiktliga under perioden 2014–2018. 

Vissa skolor drabbas i högre utsträckning av upprepade bränder, framför allt i 
Göteborg. RSG har därför genomfört reaktiva förebyggande åtgärder. Bland annat har 
42 konsekvenslektioner hållits med syfte att bryta negativa beteenden i klass eller  
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skola. De 14 enskilda konsekvenssamtal som hållits betyder att RSG i samverkan med 
andra genomför stödjande och reflekterande samtal med barn eller ungdomar som 
anlagt brand.  

I konceptet Du behövs! riktat till femteklassare, deltog under året 86 procent av 
eleverna. Deltagandet var lågt under våren, men under höstterminen kom 94 procent 
av alla inbjudna klasser vilket är en markant ökning jämfört med vårterminen och 
föregående år.  

Under året har cirka 100 samverkansmöten med fokus på social oro genomförts. Varje 
vecka hålls telefonkonferens med företrädare från RSG, alla stadsdelar inom Göteborgs 
stad, försäkringsbolag och polisen.  

Utryckande personal från brandstationerna bidrar med tillitsskapande åtgärder som 
exempelvis boendeträffar, spontanidrott med ungdomar och liknande aktiviteter. 
Förbundet har varit fortsatt engagerat i sociala projekt som till exempel RSG-Ungdom 
och Människan bakom uniformen (MBU) och det nya pilotprojektet PARK, som står för 
Polis, Ambulans, Räddningstjänst och Kollektivtrafik. 

RSG:s strategi inom verksamhetsområdet Sociala risker består av fyra delområden: 
tillitsskapande aktiviteter, anlagd brand, hot- och våld mot räddningstjänstpersonal 
samt samverkan med andra samhällsaktörer. Under 2018 startade två förbunds-
förmågegrupper med en gemensam styrgrupp som hanterar verksamhetsutveckling, 
samordning, kvalitetssäkring och utbildning för de aktiviteter som faller inom 
strategin. 

Förmågan att förebygga och hantera stora och komplexa olyckor ska anpassas enligt den 
förändrade riskbilden 
Förebyggande verksamhet bedrivs bland annat i form av myndighetstillsyner, 
deltagande i remisshantering, kompetensutveckling och övning. Vidare har de 
operativa styrkorna genomfört aktiviteter, till exempel drygt 1 600 objekts-
orienteringar.  

Tillsyner riktas mot de verksamheter som bäst behöver kontrolleras, där förbundet 
bedömer att brister kan finnas och tillsynsverktyget har störst effekt. Antalet påbörjade 
tillsynsärenden uppgick till 200 mot budgeterade 450 enligt tillsynsplanen. För att 
främja arbetet för ökat brandskydd har RSG utvecklat en metod att bedöma respektive 
ärende. Det är bristens karaktär som styr valet av uppföljningsform, vilken också kan 
innebära rådgivning och information. Genom detta arbetssätt säkerställer RSG ett ökat 
brandskydd även utan att påbörja ett tillsynsärende. 

Förbundet besvarar årligen ett stort antal remisser rörande samhällsplanering, plan- 
och byggprocesser, miljöremisser, säkerhetsrapporter samt remisser angående 
offentliga tillställningar, pyroteknik och serveringstillstånd. Genom att regelbundet 
finnas tillgängliga på bygglovfunktionerna i medlemskommunerna kan RSG delta i 
handläggandet av remisser på plats för ökad effektivisering samt bidra till kompetens-
höjningen inom kommunerna. 

Antalet ej inlämnade skriftliga brandskyddsredogörelser (BSR) från fastighetsägare ska 
högst utgöra 10 procent, vilket uppskattas vara den nivå som är rimlig eftersom 
verksamheter förändras, avslutas eller tillkommer. För 2018 finns det 3 469 verk-
samheter med krav att lämna skriftlig redogörelse och BSR saknas från 6 procent av 
dessa verksamheter. 
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Under 2018 har hantering av farlig verksamhet bedrivits enligt beslutad roll- och 
ansvarsprincip. Planerade årliga övningar och övning av kommunal plan liksom 
tillsyner har genomförts. 

För handläggning av de mest komplexa byggnationerna såsom Västlänken, Karlatornet 
och andra höga byggnader har en förbundsövergripande arbetsgrupp bildats. 

Effektiviteten vid räddningsinsats ska öka 
Utvecklingen i omvärlden ställer fler och nya krav på RSG:s samlade förmågor. Inom 
den operativa verksamheten sker kompetensutveckling, övning samt utveckling av 
metoder, materiel och utrustning. Exempel på det är framtagande eller revidering av 
riktlinjer för metod och taktik. Under 2018 genomfördes tre konceptövningar inom 
områdena: liten räddningsenhet, rökdykarinstruktionen samt ny kemskyddsutrustning 
för samtlig operativ personal. En större utbildningsinsats i mental förberedelse inför 
händelser inom terror och pågående dödligt våld genomfördes under året tillsammans 
med ambulansen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) samt polisen. 

Larmbehandlingstiden, det vill säga den tid det tar när RSG:s ledningscentral tar emot 
ett inkommande larm från SOS Alarm och larmar ut de operativa styrkorna, ska under-
stiga 60 sekunder vid brand i byggnad. Målet är därmed uppfyllt då larmbehandlings-
tiden uppgick till 48 sekunder 2018 för ett inkommande larm. 

Inom ramen för den gränslösa räddningstjänsten har räddningstjänsterna inom GR 
under året successivt anslutits till RSG:s Larm- och ledningscentral (LC) avseende 
alarmering. Det innebär att utalarmeringen av 112-samtal som inkommer från 
Alingsås, Vårgårda, Kungälv, Ale, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet samt Öckerö 
kommuner sker via RSG. Under året har bland annat teknikanpassningar skett, 
principer för gemensamt ledningssystem utformats och rutiner för drift tagits fram. 
Omfattande utbildningsinsatser har genomförts med berörd personal. Under 2019 
införs ett gemensamt ledningssystem inom GR.  

RSG samarbetar också i gemensamma frågor med samtliga räddningstjänster inom 
Västra Götalandsregionens samverkansorganisation RäddsamVG. Ett tjugotal 
räddningstjänster ingår i samarbetet, inklusive Kungsbacka som tillhör Region Halland.  

RSG och SOS Alarm har överenskommit om att samverka avseende automatiska brand-
larm genom att undersöka möjligheten att införa elektroniska nycklar samt undersöka 
möjligheten att ta hjälp av förbättrad teknik i larmsinstallationerna för att minska 
antalet obefogade larm. Knappt 30 procent av RSG:s samtliga larm utgjordes av 
automatlarm 2018. Drygt 90 procent av inkommande automatlarm betecknades som 
obefogade. 

Insatstiderna påverkas i hög grad av framkomligheten. För att öka effektiviteten inför 
RSG på prov en offensiv enhet, det vill säga ett mindre fordon bemannat av en styrke-
ledare och två brandmän. Ytterligare en flexibel enhet som benämns första insats-
person (Fip) införs. Fip-enheten består av ett mindre fordon bemannat av en styrke-
ledare. Anskaffning av fordon, rekrytering samt andra förberedelser genomfördes 
under 2018. 

Nedan visas måluppfyllelse enligt verksamhetsplanen 2018 i tabellform. 
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Mål Resultat 31 aug Resultat 31 dec Kommentar 

RSG ska påbörja 450 
tillsyner. 

150 200 Målet nås inte, på grund av 
stor tidsåtgång för 
komplicerade ärenden och 
överklaganden samt val av 
annan lämpligare åtgärd. 

RSG ska genomföra 
1 200 förebyggande 
informationstillfällen. 

600 1 130 Målet nås inte, men antalet 
är otillförlitligt på grund av 
systembyte för 
rapportering. 

1 600 
objektsorienteringar 
ska genomföras. 

1 000 1 640 Målet nås. 

Larmbehandlingstiden 
ska understiga 60 
sekunder vid brand i 
byggnad. 

53 48 Målet nås. 

Andel obefogade larm 
ska inte överstiga 90 % 
av automatlarmen. 

90 % 90,6 % Målet nås inte, men 
samarbete med SOS Alarm 
planeras. 

Tabell 1 Måluppfyllelse 

Utöver aktiviteter kopplade till övergripande mål inom förebyggande och operativ 
verksamhet, har RSG vidtagit flera åtgärder för att utveckla organisationen ytterligare 
till exempel med avseende på effektivitet, säkerhet, kvalitetssäkring, ledarskap och 
likabehandling. En redovisning av åtgärder och aktiviteter inom personalområdet finns 
i avsnitt 7 och mer information om organisationens utveckling i övrigt återfinns i 
avsnitt 3. 

2.2 Finansiellt mål 
Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter. Förbundet för-
väntas inte generera överskott utan målet är nollresultat varje enskilt år. Det finansiella 
målet för räddningstjänstverksamheten 2018 uppfylls genom ett positivt resultat på 
2,8 mkr om hänsyn tas till den jämförelsestörande kostnad på 22,5 mkr som årets 
utbetalning och utfästelser till Stena Oil innebär. Det bokförda resultatet uppgår till 
-19,7 mkr. 

2.3 Bedömning av om god ekonomisk hushållning föreligger 
Det kan konstateras att RSG når det ekonomiska målet för räddningstjänstverksam-
heten, efter avdrag för den jämförelsestörande kostnadspost på 22,5 mkr som överens-
kommelsen med Stena Oil avseende Färjenäs innebär, men att vissa av verksamhets-
målen inte fullt uppnåtts. RSG genomför dock ett stort antal aktiviteter för att på sikt 
uppnå fastställda mål enligt handlingsprogram och verksamhetsplan. Beaktat detta och 
att målen får ses som långsiktiga är det förbundets uppfattning att medlemsavgifterna 
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och övriga ekonomiska medel används på ett effektivt sätt och att RSG därmed upp-
fyller kravet på god ekonomisk hushållning.  

2.4 Förväntad ekonomisk utveckling 
Räddningstjänsten måste tillägna sig nya förmågor och kunskaper inom områden som 
inte har varit aktuella eller ens funnits tidigare. Förbundet ska kunna utföra räddnings-
insatser inom ramen för medlemskommunernas förändrade infrastruktur och bygg-
nadsteknik samt förtätning, men också med förhöjd risk för våld, terror och följder av 
ökad social oro samt höjd beredskap. Beslutet om att behålla Färjenäs och där bygga 
upp en utbildnings- och övningsverksamhet, är viktigt för att kunna möta de framtida 
behoven, men kommer att få ekonomiska och finansiella konsekvenser på sikt. 

Vid medlemssamrådet den 28 mars 2018, avseende 2019 års budget, fastslog sam-
rådets deltagare att med tanke på de goda resultat och det avsevärda egna kapital 
förbundet uppvisar är det acceptabelt att förbundet redovisar ett smärre underskott på 
tre till fem mkr, under förutsättning att RSG vidtar åtgärder för att utveckla och 
effektivisera verksamheten utifrån samhällets behov. Genom att 2019 införa gemensam 
ledning inom den gränslösa räddningstjänsten inom GR, införa en offensiv enhet och en 
Fip-enhet samt tillsätta ett antal strategiska befattningar utvecklas och effektiviseras 
räddningstjänstens operativa och myndighetsutövande verksamhet. 

Uppbyggnaden av utbildnings- och övningsanläggningen på Färjenäs kan komma att 
under en följd av år påverka RSG:s finansiella ställning då både byggnation och 
sanering genomförs.  

Om den framtida hanteringen av automatlarm avsevärt förändras kan även det 
innebära stora ekonomiska konsekvenser för förbundets finansiering. 

3. Händelser under året och organisationens utveckling 
3.1 Förebyggande brandskydd och genomförda räddningsinsatser 
Sommarens situation med extrem torka och skogsbränder innebar att förbundet med 
personal, fordon och utrustning deltog vid flera nationella räddningsinsatser. RSG tog 
aktiv del i det regionala och nationella samarbetet, både inom RäddsamVG, tillsammans 
med räddningstjänsterna i södra Sverige samt på plats inom MSB. RSG drabbades tur-
samt nog inte av motsvarande kraftiga skogsbränder, men RSG:s egen beredskap 
utökades avseende skogsbrandsbekämpning vilket också bidrog till att semestrar 
avbröts och att ordinarie handläggningsarbete inte hann utföras.  

Antalet genomförda räddningsuppdrag 2018 uppgick till 9 315, vilket är betydligt fler 
än något tidigare år. Medelvärdet för åren 2014 till 2018 är 8 821 räddningsuppdrag. 
Knappt hälften av uppdragen hörde till kategorin olycka/tillbud och utgörs av 
exempelvis bränder, trafikolyckor och utsläpp av farligt ämne. Kategorin larm utan 
tillbud utgjorde 37 procent av uppdragen och innefattar exempelvis obefogade 
automatlarm och falsklarm. Ytterligare 11 procent utgjordes av exempelvis sjukvårds-
uppdrag/IVPA. Andelen avbrutna larm var 3 procent.  

De uppdrag som ökade mest under 2018 var brand ej i byggnad, kopplat till den torra 
sommaren, drunkningsolyckor och IVPA/befarat hjärtstopp.  

De flesta räddningsuppdragen utfördes, som tidigare år, under dag- och kvällstid, 
mellan klockan 8:00 och 22:00.  
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Bränder utgjorde 25 procent av alla räddningsuppdrag och var fler 2018 än 2017, 
framför allt i skog och mark (brand ej i byggnad). Ungefär en tredjedel av det totala 
antalet bränder bedömdes vara avsiktliga. 

Bostadsbränderna som tidigare ökat, har nu stabiliserats på en nivå runt 550 bränder 
per år. Cirka 75 procent av bostadsbränderna uppkom i flerbostadshus även 2018.  
Under året omkom fyra personer vid fyra olika bränder i flerbostadshus inom för-
bundets område.  

Antalet bränder i och omkring utbildningslokaler har minskat ytterligare jämfört med 
2017. Dock bedöms åtminstone 60 procent av bränderna vara avsiktliga under 
perioden 2014–2018. 

Antalet trafikolyckor ligger på ungefär samma nivå som förra året, 1 322 uppdrag, och 
med en topp vid rusningstrafiken runt 16-tiden.  

Sjukvårdsinsatser, främst vid befarat hjärtstopp, har fördubblats jämfört med 2017, 
men det är först 2018 som det nya avtalet med SU gällt ett helt år, varför det är för 
tidigt att värdera utfallet.   

Liksom tidigare år har andelen obefogade automatiska brand- och sprinklerlarm 
uppgått till 90 procent, av årets 2 960 inkomna automatlarm.  

Tillsyner riktas mot de verksamheter som bäst behöver kontrolleras, det vill säga där 
förbundet bedömer att brister kan finnas och där tillsynsverktyget har störst effekt. 
Riktad information och rådgivning bedöms i många fall vara effektivare för att nå 
angelägna målgrupper. Av planerade 450 tillsynsärenden genomfördes 200. 

Tillsynsverksamheten påverkas fortfarande av att RSG 2017 beslutade om ett antal 
förelägganden om alternativ utrymningsväg då ett stort antal flerbostadshus med 
vindsvåningar och innergårdar i centrala Göteborg befunnits sakna alternativa utrym-
ningsmöjligheter. Förbundets bogserbara så kallade gårdshävare är en lokal lösning 
som inte finns omnämnd i byggregler eller allmänna råd. Gårdshävaren bidrar inte till 
en säker utrymning då den tar lång tid att få på plats och har en begränsad kapacitet 
och den togs därför ur drift 2017. 

Totalt har 22 av RSG:s beslut som omfattar avsaknad av alternativ utrymningsväg över-
klagats, varav 15 inväntar länsstyrelsens beslut. Fyra ärenden där länsstyrelsen fattat 
beslut överklagades inte, utan har vunnit laga kraft. Ett ärende avgjordes av förvalt-
ningsrätten efter överklagande av länsstyrelsens beslut. I ytterligare ett ärende fast-
ställdes förvaltningsrättens dom, trots överklaganden till högre instans. 

Förbundet har fått rätt i ett ärende i kammarrätten, där en så kallad liststege inte 
bedöms bidra till en tillräckligt säker utrymning av en fastighet. Bostadsrätts-
innehavaren begärde att Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) skulle pröva ärendet 
men HFD har inte medgett prövningstillstånd och kammarrättens dom har vunnit laga 
kraft. Denna fråga har stor principiell betydelse för frågan om skäligt brandskydd i hela 
landet. 

Tillsynsarbetet 2018 har påverkats av tidskrävande handläggning av överklaganden 
och yttranden. Under 2017 beslutades om 83 förelägganden och sju förbud, varav ett 
med vite. Under 2018 beslutades om 23 förlägganden och nio förbud, inget med vite. I 
övriga 88 tillsynsärenden hanterades bristerna innan beslut om förläggande, då de var 
av enklare karaktär. 
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Från och med 2016 genomför förbundet brandskyddskontroller av cirka 87 500 
rensningspliktiga objekt med olika intervaller/frister för sotning och brandskydds-
kontroll inom RSG:s område. Inte heller under 2018 uppfyllde RSG fristerna avseende 
brandskyddskontroller, då personalresurser saknas på grund av rekryterings-
svårigheter, den resurskrävande pågående utvecklingen av rättssäkerheten i 
ärendeprocessen och omfattande kvalitetsbrister i de objektsregister som sotnings-
leverantörerna efterlämnade. Under 2018 utfördes 12 728 brandskyddskontroller 
varav 10 procent medförde beslut om föreläggande/förbud.  

RSG har under året följt upp avtalen med de fyra upphandlade sotningsleverantörerna 
och genomfört en revision med godkänt resultat. 

Förbundet besvarar årligen ett stort antal remisser rörande samhällsplanering, plan- 
och byggprocesser, miljöremisser avseende släckvattenutredningar, säkerhets-
rapporter för Sevesoverksamheter samt remisser angående offentliga tillställningar, 
pyroteknik och serveringstillstånd. Under 2018 har bland annat inkommit 
700 remisser som gäller PBL. Remisser har förutom från kommunernas bygglov-
funktioner även inkommit från exempelvis Boverket, MSB, Länsstyrelsen samt 
Brandskyddsföreningen. 

Av särskilda händelser under året kan nämnas olyckan i centrala Göteborg när en 
byggnadsställning rasade över trottoarer och körfält efter att den lossnat från hus-
fasaden. Två kraftiga lägenhetsbränder inträffade i flerfamiljshus, i en äldre fastighet på 
Aschebergsgatan i Göteborg respektive i Hisings Backa. I mitten av augusti inträffade 
ett stort antal bilbränder parallellt på olika platser i Göteborg, bland annat vid Frölunda 
Torg. Totalt hanterade RSG bränder i ett femtiotal fordon. Förutom deltagandet vid ett 
antal större skogsbränder i mellersta Sverige bidrog RSG med resurser vid en terräng-
brand på Björkö. 

Under året inföll även 20-årsdagen för diskoteksbranden vid Backaplan, då 63 ung-
domar omkom och över 200 skadades. I samband med detta genomfördes en rad 
aktiviteter för att hedra och minnas offren.  

Mer information finns i bilaga 7, Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2018. 

3.2 Extern samverkan 
3.2.1 Gränslös räddningstjänst inom Göteborgsregionen (GR) 
De fyra räddningstjänstförbund, som förutom RSG ingår i GR, har under året successivt 
anslutits till RSG:s Larm- och ledningscentral (LC) avseende alarmering. Det innebär att 
utalarmeringen av 112-samtal som inkommer från Alingsås, Vårgårda, Kungälv, Ale, 
Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet samt Öckerö kommuner sker via RSG.  

Projektet, som startades 2017, består av ett gemensamt utvecklings- och genom-
förandearbete mellan räddningstjänsterna inom GR för att etablera gränslös räddnings-
tjänst och ett gemensamt operativt ledningssystem. Målet är att det operativa lednings-
systemet under en gemensam räddningschef i beredskap (RCB), ska vara infört under 
2019. 

För projektet finns en styrgrupp med deltagare från respektive räddningstjänst. 
Projektet leddes fram till slutet av 2018 i sin helhet och i respektive delprojekt av RSG, 
men har nu omformats till mindre arbetsgrupper och med sammankallande även från 
andra räddningstjänster. Under året har ett stort arbete genomförts i de olika del-
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projekten. Arbetet har bland annat bestått i att anpassa teknik, utforma principer för 
gemensamt ledningssystem och ta fram rutiner för drift. Omfattande utbildnings-
insatser har genomförts för all LC-personal inför anslutningen av utlarmning till nya 
geografiska områden och räddningstjänstorganisationer. Utbildningsinsatserna för 
samtliga ledningsfunktioner fortsätter inför implementeringen av det gemensamma 
ledningssystemet i GR under 2019. 

3.2.2 Regional samverkan genom RäddsamVG 
Samverkansorganisationen RäddsamVG, etablerad 2016, omfattar samtliga räddnings-
tjänster, både förbund och förvaltningar, inom Västra Götaland (VG). Tjugotalet 
räddningstjänster ingår i samarbetet, inklusive Kungsbacka som tillhör Region Halland. 
Inom RäddsamVG fortsätter arbetet i operativa rådet, utbildningsrådet, förebyggande-
rådet och HR-rådet. Arbete gällande höjd beredskap för räddnings-tjänsten pågår 
liksom arbetet med att ta fram ett gemensamt IVPA-avtal för hela VG. Ett 
utbildningsprogram för oljeskadeskydd är under framtagande. Ett gendercoach-
program har genomförts tillsammans med MSB och Nätverket Jämställd Räddnings-
tjänst (NJR), enligt förlaga från försvarsmakten. Det är det första gendercoach-
programmet för räddningstjänst som har genomförts någonsin i Sverige. Ett nätverk för 
inre ledning inom VG har formats. 

3.2.3 I väntan på ambulans/hjärtstoppslarm (IVPA) 
Under 2018 har ett arbete med att se över det regionala IVPA-avtalet inletts mellan 
sjukvårdshuvudmannen Västra Götalandsregionen (VGR) och RäddsamVG. RSG deltar i 
beredningsgruppen för arbetet. Ett tillfälligt IVPA-avtal tecknas i dagarna med Södra 
Älvsborgs Sjukhus för Lerums kommun. Det gäller i avvaktan på ett nytt övergripande 
avtal mellan VGR och RäddsamVG. 

Även i Halland pågår sedan 2018 motsvarande arbete med att utarbeta ett nytt IVPA-
avtal. RSG deltar tillsammans med övriga räddningstjänster i länet och Region Halland. 
Målsättningen är att ett nytt avtal ska vara klart våren 2019. 

Det är ett antal frågor som gemensamt måste belysas och hanteras av sjukvårdshuvud-
männen och räddningstjänsterna. Avtalen om att utföra IVPA-insatser, inom VG enbart 
vid befarade hjärtstopp, ligger utanför räddningstjänstens uppdrag enligt LSO och 
kostnaderna som uppstår måste täckas av sjukvården. Inom RSG har antalet larm vid 
befarat hjärtstopp ökat väsentligt under 2018, särskilt i central stadsbebyggelse. 
Förbundet anser det vara angeläget att hjälpa till att rädda liv och är därför positivt till 
att ingå IVPA-avtal avseende hjärtstopp, men måste också vara uppmärksamt på vilken 
effekt ett stort antal hjärtstoppslarm har på beredskapen för räddningsinsatser enligt 
LSO samt på den planerade förebyggande, förberedande och övningsrelaterade 
räddningstjänstverksamhet som ska rymmas inom den beredskap som upprätthålls av 
heltidsstationerna. När det gäller larm där räddningspersonal i beredskap (RiB) kallas 
ut, uppstår omedelbart extra timkostnader.  

3.2.4 Nytt avtal med SOS Alarm avseende räddningsintervju och teknik  
Ett nytt samverkansavtal har tecknats med SOS Alarm avseende räddningsintervjuer, 
vilket även inkluderar utförliga bilagor om tekniska åtaganden, sekretessbehandling, 
gemensamt utvecklings- och kvalitetsarbete samt de ansvarsregler som följer av den 
nya dataskyddsförordningen. Av avtalet framgår att samverkan ska ske med en avse-
värt högre grad av ömsesidighet mellan parterna än enligt det gamla avtalet. Avtalet 
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gäller från den första augusti 2018 och är mer ekonomiskt fördelaktigt för RSG än det 
tidigare avtalet. 

RSG och SOS Alarm har utöver avtalet överenskommit om att samverka avseende två 
problemområden när det gäller automatiska brandlarm. Ambitionen är att undersöka 
möjligheten att införa elektroniska nycklar för att komma ifrån dagens omfattande 
nyckelhantering samt undersöka möjligheten att förhindra obefogade automatlarm 
med hjälp av förbättrad teknik i larminstallationerna. 

3.2.5 Statliga utredningar avseende räddningstjänst 
Två betänkanden från regeringen som berör räddningstjänst har publicerats under 
året. En nationell alarmeringstjänst – för snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser (SOU 
2018:28) om SOS Alarms verksamhet och En effektivare kommunal räddningstjänst 
(SOU 2018:54). Slutsatserna av den förstnämnda så kallade ”112-utredningen” har 
ännu inte lett fram till några beslut som påverkar räddningstjänstens samverkan med 
SOS Alarm. Förbundet var remissinstans till räddningstjänstutredningen och RSG 
lämnade ett omfattande underlag med synpunkter. Förbundet ställer sig i stora drag 
positivt till utredningens slutsatser.  

Efter sommarens skogsbränder i landet har ytterligare en räddningstjänstutredning 
initierats av regeringen. Då RSG deltog i det nationellt samordnade släckningsarbetet 
har utredaren intervjuat representanter för RSG även i denna utredning.    

3.3 Ledning, styrning och administration 
Ett stort utvecklingsarbete inom ledning och styrning har pågått under de senaste åren 
inom RSG. Årets initiativ har rört systemet för styrande dokument, verksamhets-
systemet Navet som sammanfogar planering och redovisning av ekonomi, personal och 
verksamhet samt nästa handlingsprogram enligt LSO. Utveckling har framskridit enligt 
plan inom samtliga områden. Bland annat är RSG:s system för styrande dokument 
färdigställt och införandet är påbörjat. Arbetet med att ta fram underlag inför 
framställningen av RSG:s handlingsprogram enligt LSO 2020–2023 är genomfört och 
under 2019 kommer handlingsprogrammet att färdigställas. 

Uppdraget att utvärdera RSG:s nuvarande organisation påbörjades under hösten och 
slutförs under början av 2019. En översyn av det administrativa stödet ska genomföras 
i samband med organisationsöversynen. 

En plan för ändamålsenliga kontorslokaler ska utarbetas och under hösten har ett 
arbete startats upp angående RSG:s möjligheter att införa en så kallad verksamhets-
baserad arbetsplats. Syftet är att långsiktigt möta organisationens behov, funktioner 
och ekonomiska krav och flera olika delområden har identifierats. Arbetssättet väntas 
stödja en hållbar och attraktiv arbetsplats som ökar samarbete och effektivitet samt 
underlättar digitalisering av förbundets myndighetsutövning och arbetsprocesser. 
Inom ramen för arbetet behöver identifierade delområden fortsatt behandlas. 

Frågan om RSG:s båtförmåga utreds vidare och beslut om fortsatt hantering väntas 
komma under 2019. 

Under 2018 har dataskyddsombud utsetts med uppdrag att genomföra implementering 
av Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) (DSF). Bland annat har en kartläggning av 
förbundets samtliga personuppgiftsbehandlingar gjorts och personuppgiftsbiträdes-
avtal tecknats med leverantörer, avtals- och samverkanspartners. Behörighets-
begränsningar i verksamhetssystem har genomförts och rutiner har tagits fram för 
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hantering av personuppgifter. Under året har även interna utbildningar inom data-
skydd hållits för personalen. 

Under 2016 tecknades licenser för nya Office 365 av RSG och det nya Officepaketet 
installerades på förbundets samtliga datorer. Under 2017 övergick förbundet till att 
använda bland annat mail- och kalenderfunktioner i Outlook och kommunikations-
verktyget Skype infördes. Det skedde också en övergång till operativsystemet Windows 
10. Arbetet med att identifiera vilka övriga programvaror i Office 365 som RSG ska 
nyttja fortsätter under 2019.  

Under året beslutades att IT-området i sin helhet skulle genomlysas. Därför har en 
översyn genomförts av en utomstående konsult som även lämnat rekommendationer. 
En riskanalys avseende ny IT-organisation har påbörjats, liksom rekrytering av en 
digitaliseringschef. 

Vidare påbörjades en kartläggning av de processer som finns inom förbundet. Syftet är 
i första hand att tydliggöra allmänna handlingar och information som hör till varje 
process. I processkartan redovisas också informationssäkerhetsklassning och register-
förteckningen enligt DSF. Dessa handlingar och information utgör förbundets 
dokument-hanteringsplan. Processkartorna kommer också att kunna användas i andra 
samman-hang, till exempel vid introduktioner och förbättringsarbeten. Kartläggningen 
färdig-ställs under 2019. 

3.4 Miljö och hållbarhet 
3.4.1 RSG:s miljöstrategi 
En nulägesanalys avseende RSG:s miljöpåverkan har genomförts för att värdera vilka 
områden som bör prioriteras. Analysen bygger på intervjuer, platsbesök, statistik kring 
energi, kemikalier och övrig resursanvändning samt befintlig dokumentation på miljö-
området. 

3.4.2 Skumanvändning 
RSG upphandlade under 2017 nya skumvätskor som är helt fluorfria. RSG har under 
hösten 2018 successivt växlat ut de äldre vätskorna samt modifierat taktiken vid insats 
så att den är anpassad till de nya produkterna. En del av den kvarvarande skumvätskan 
som innehåller fluortensid flyttades under 2018 till en separat lagring för att enbart 
nyttjas vid bränder i oljedepåer och raffinaderier. Förbundet använder fortsättningsvis 
enbart fluorfria skumvätskor vid olyckor på allmän mark och enskilda fastigheter.  

3.4.3 Energibesparing 
En översyn av förbrukningen gällande el, värme och kyla har genomförts under 2018. 
Underlaget är baserat på en mätserie om 10 år. Uppdraget är försenat på grund av 
svårigheter med att få fram mer exakta underlag, vilket också kräver stora personella 
resursinsatser. Den planerade fortsättningen med framtagande av underhålls- och 
handlingsplaner har därför inte kunnat påbörjas.  

För att inventera hur en brandstation kan energieffektiviseras på bästa sätt har 
projektmedel för ett pilotprojekt sökts hos Energimyndigheten. Svar väntas under 
första kvartalet 2019. 

3.4.4 Renare arbetsplats 
Renare arbetsplats (RAP) är ett arbetssätt som avser att förbättra arbetsmiljön för 
brandmän och andra medarbetare som kommer i kontakt med farliga ämnen och 
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kontaminerat materiel i samband med insats, övning och rengöring. Arbetssättet 
innefattar både teknik, kunskap och insikt samt rutiner och processflöden. Under 2018 
har ett fortsatt arbete med införande och utveckling skett och arbetet har varit mer 
omfattande än förväntat. I utvecklingsarbetet beaktas särskilt arbetsmiljö- och miljö-
påverkan.  

För ytterligare information när det gäller miljösituationen på Färjenäs, se avsnitt 3.7. 

3.5 Säkerhet 
Under 2018 har ett systematiskt säkerhetsarbete initierats med utgångspunkt i 
riskhantering, kontinuitetshantering och krishantering. Förbundets behov inom 
säkerhetsområdet har identifierats och införande av åtgärder har påbörjats. En åtgärd 
är att ett säkerhetsråd har skapats. Syftet med rådet är att samordna och styra 
strategiska frågor inom det interna säkerhetsområdet. En annan åtgärd är att en 
säkerhetspolicy och en förbundsstyrelsens riktlinje för säkerhet har fastställts.  

Förbundet har inför kommande mandatperiod reviderat nuvarande risk- och sårbar-
hetsanalys (RSA), RSA 2019. En handlingsplan kommer 2019 att tas fram för att 
hantera de behov av åtgärder som identifierats i analysen. 

Förbundet har även fortsatt arbetet med att förbättra informationssäkerheten och 
genomfört en riskanalys utifrån dataskyddsförordningen. Under 2019 kommer 
förbättringsarbetet att fortsätta med klassning av all information som identifierats i 
verksamhetens processkartläggning.  

Förbundet har under året även initierat ett uppdrag kring höjd beredskap och bered-
skapsplaneringen är påbörjad utifrån de än så länge övergripande intentioner som 
meddelats från statsmakterna. Exempelvis utfördes redan under 2017 ett tekniskt test 
av alternativ drift under 72 timmar vid räddningscentralen, den byggnad som 
innehåller RSG:s ledningscentral och SOS Alarm, för att testa ledningscentralens 
funktionalitet. 

Under 2017 har en beredningsgrupp med kommunchefer, säkerhetssamordnare och 
RSG-representanter utformat ett förslag till generella arbetsformer mellan RSG och 
kommunerna för samverkan vid hantering av samhällsstörningar. Under 2018 har 
dialog om förslaget inletts med kommunerna och räddningstjänsterna inom GR. RSG:s 
ledning har inlett samtal med Västra Götalandsregionen (VGR), inklusive SU, och 
Polisregion Väst i syfte att utveckla samverkan mellan övergripande beslutsfattare vid 
olyckor och andra störningar i samhället. Under 2019 fortsätter planeringen av hur 
utvecklingsarbetet kan bedrivas vidare med berörda aktörer. 

För att upprätthålla och stärka förmågan på kort sikt genomförs kontinuerliga möten 
mellan RSG och kommunernas säkerhetssamordnare. Syftet med mötena är bland 
annat att dra lärdomar från genomförda evenemang och inträffade händelser samt att 
utifrån identifierade behov arbeta fram arbetssätt och metoder för att utveckla 
förmågan vid kommande händelser. Användning av kommunikation via RAKEL vid 
samhällsstörningar har planerats. Vidare planeras för kvartalsvisa moment-övningar 
och kompletterande utbildning i användning av tekniska system för 
informationsdelning. Under säsongen vidtogs förberedelser för den torra sommaren 
exempelvis avseende hantering av följder av skogsbränder, vattenbrist och eldnings-
förbud. 
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Regeringen har aviserat att primärkommunerna måste höja förmågan rörande 
krisberedskap samt höjd beredskap och det avser även räddningstjänst. MSB 
förtydligade redan 2017 att statliga medel kommer att riktas till bland annat 
anställning av personal, investering i utrustning som syftar till att förbättra robust-
heten i samhällsviktig verksamhet under höjd beredskap, samt åtgärder för att öka 
förmåga till räddningstjänst under höjd beredskap. De statliga medlen utbetalas till 
respektive medlemskommun och förbundet gör anspråk på delar av dessa för områden 
som exempelvis kunskapsuppbyggnad, analyser, övningar, befolkningsskydd, säkerhet 
ur ett flertal aspekter samt för att räddningstjänstens verksamhet i ett krisläge ska 
kunna upprätthållas med avseende på reservsystem, tillgång till baslivsmedel, driv-
medel, reservkraft, el- och teleförbindelser och så vidare.  

3.6 Kommunikation 
Under året har RSG fortsatt utveckla den interna kommunikationen med roller och 
ansvar. RSG:s chefer utbildas i kommunikation inom grundutbildningen för formellt 
chefskap, och stort fokus läggs även på utbildning i mediakunskap och mediehantering 
för berörda medarbetare – framför allt för befäl samt styrke- och stationsledare. 

Vid kris är de digitala kanalerna särskilt viktiga för att nå ut till invånarna, och detta 
märktes inte minst under sommarens brandrisk och eldningsförbud. Besökare på 
rsgbg.se, som sökte information om brandrisk och eldningsförbud, bidrog till att antalet 
besök på RSG:s hemsida fördubblades jämfört med föregående år, från 140 000 till 
271 000 besök under 2018. Den största anledningen till ökningen var publiceringen av 
RSG:s larm. Förutom intensiv press- och mediahantering kom Facebook att bli den 
stora kommunikationsplattformen under sommaren, där cirka 2 000 kommentarer och 
meddelanden hanterades under några veckor. Även på Facebook fördubblades 
intresset – antalet följare ökade med nästan 100 procent, till 14 000 under 2018. RSG 
låg under en tid i topp på listan över Sveriges mest besökta organisationssidor. Twitter 
ökade från 1 500 följare år 2017 till 2 000 under 2018. Några anställda twittrar i 
tjänsten. 

Kommunikation via film fortsätter att utvecklas, både externt och internt. Under 2018 
producerades ett antal filmer med förebyggande brandbudskap, publicerade främst via 
Facebook, samt filmer avsedda för utbildning och lärande, till exempel från övningar 
med inriktning mot pågående dödligt våld liksom andra instruktionsfilmer.  

Det finns sedan ett par år tillbaka ett etablerat nätverk mellan RSG:s kommunikations-
enhet och motsvarande funktioner i medlemskommunerna. I somras fördjupades detta, 
bland annat genom gemensam planering i samband med brandrisk och lokala 
eldningsförbud. Ytterligare samverkan planeras kommande år. Ett utökat 
kommunikationsarbete inom ramen för GR-kommunernas anslutning till RSG:s 
ledningscentral har också skett.  

3.7 Utbildnings- och övningsanläggningen Färjenäs 
Färjenäs, med fastighetsbenämningen Göteborg Färjestaden 20:5, ägs av förbundet som 
förvärvade fastigheten 2003. RSG har uppfört ett rökövningshus på fastigheten som 
utöver olika byggnader för övning, förråd och kontor även rymmer oljecisterner, pump- 
och rörsystem för oljehantering samt en pir för lastning och lossning av oljefartyg, vilka 
samtliga är i bruk. Marken på Färjenäs har en hundraårig historik av oljehantering och 
därpå följande nedsmutsning och när oljehanteringen upphör måste området saneras.  
Delar av fastigheten Färjenäs, främst oljecisternerna och piren, har sedan förvärvet 
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hyrts ut för fortsatt oljehantering samtidigt som övningsverksamhet har pågått 
parallellt. Uthyrningen har begränsat RSG:s tillgång till hela området och 2014 genom-
fördes tre oberoende ekonomiska värderingar av fastigheten inför en eventuell för-
säljning. Alternativa markområden inom medlemskommunerna undersöktes.  

3.7.1 Skadeslöshetsåtagande 
I avtalet om fastighetsreglering mellan RSG och Nynas (Nynas AB, tidigare Nynäs AB) 
finns ett så kallat skadeslöshetsåtagande. Detta innebär att RSG har det ekonomiska 
ansvaret för saneringskostnader på området som avser föroreningar som tillkommit 
före 2003. Inför den planerade försäljningen av Färjenäs tillfrågades Nynas om 
möjligheten att överlåta den så kallade skadeslöshetsklausulen på en ny ägare, men 
förslaget avvisades av Nynas, som ansåg att betalningsåtagandet vid sanering ska 
kvarstå hos RSG.  

Utifrån den inlåsningsproblematik som skadeslöshetsklausulen medför, bedömdes det 
vara bättre för förbundet att behålla Färjenäs och förfoga över hela området, bygga för 
en utökad utbildnings- och övningsverksamhet samt ha full rådighet över marken vid 
en sanering.  

3.7.2 Överenskommelse med hyresgästen Stena Oil AB 
Den nuvarande hyresgästen Stena Oil AB (Stena Oil) hade ett indirekt besittningsskydd 
och den rättsliga grunden för att kunna bryta detta var att påvisa besittningsbrytande 
skäl, vilka för RSG:s del utgjordes av förbundets behov av att förfoga över marken för 
egen del. Stena Oil hade å sin sida skäl att begära att få fortsätta hyra delar av Färjenäs 
för sin pågående verksamhet. En eventuell tvist mellan parterna skulle ytterst avgöras i 
allmän domstol. Parterna valde istället en förhandlingslösning som också innebär att 
RSG och Stena Oil delar på riskerna, då utgången av en rättslig prövning är mycket 
osäker. Parterna undertecknade i juni en avsiktsförklaring om att RSG skulle ersätta 
Stena Oil med en på förhand beloppsbestämd andel av Stena Oils avflyttningskostnad. 
Kostnaden, som uppgår till 22,5 mkr, belastar i sin helhet årets resultat samt betraktas 
som en jämförelsestörande post i resultaträkningen. Stena Oil ska avflytta senast den 
30 juni 2022.  

Medlemssamrådet, förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige har deltagit under hela 
den beslutsprocess som ledde fram till överenskommelsen med Stena Oil. Det slutliga 
beslutet fattades av förbundsfullmäktige den 18 oktober 2018. 

3.7.3 Miljöutredningar 
Fastigheten är förorenad på grund av oljehantering sedan snart hundra år tillbaka. Det 
primära ansvaret för föroreningarna ligger på verksamhetsutövarna, Nynas respektive 
Stena Oil. RSG tog, genom en skadeslöshetsklausul i avtalet med Nynas, på sig det 
ekonomiska ansvaret gentemot Nynas för perioden fram till och med RSG:s förvärv av 
fastigheten 2003. I samband med förvärvet avsatte RSG 7 mkr för framtida sanerings-
kostnader då miljöskulden vid förvärvsdatum uppskattades till mellan 7 och 20 mkr.  

Stena Oil tog 2011 över verksamheten från Nynas. En utredning gällande miljö-
situationen genomfördes då gemensamt av RSG, Stena Oil och Nynas. Utredningen 
visade på kontaminering av markområdet väster om bron med en uppskattad 
saneringskostnad på upp till 50 mkr beroende på omfattningen av saneringen. 
Tekniska utredningar rörande standarden på anläggningen visade på brister i såväl 
underhåll som av hantering av oljeprodukter. 
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Det är i första hand verksamhetsutövarna, inte RSG, som ansvarar för miljöskulden på 
Färjenäs och kommande krav på saneringsåtgärder. Ansvaret för kontamineringen på 
grund av oljehantering fördelas enligt följande: 

Nynas     från att oljehanteringen började på Färjenäs och fram till 2003  
Nynas    2003–2011 
Stena Oil  2011-så länge verksamheten pågår 

Genom skadeslöshetsklausulen i avtalet mellan Nynas och RSG, har RSG gentemot 
Nynas tagit på sig det ekonomiska ansvaret för kontaminering som skett fram till 2003.  

Länsstyrelsen har meddelat att Stena Oil och Nynas solidariskt ska dela på ansvaret för 
föroreningssituationen på Färjenäs och uppmanade 2017 parterna att komma in med 
en handlingsplan för hur saneringsåtgärder kommer att genomföras. RSG, Nynas och 
Stena Oil svarade gemensamt på ansvarsutredningen och påtalade att ingen komplett 
riskbedömning är gjord på området varför det är svårt att föreslå åtgärder. Miljö-
konsultföretaget Golder Associates AB fick i början av 2018 i uppdrag av Stena Oil, 
Nynas och RSG att genomföra en platsspecifik riskbedömning omfattande de 
föroreningar som uppmätts i förhöjda halter inom det undersökta området och som 
kan kopplas till oljedepåverksamheten. Länsstyrelsen svarade med att påpeka att vissa 
delar av denna rapport var ofullständiga. Svar på länsstyrelsens synpunkter lämnades i 
slutet av december. Vid kommande möte med länsstyrelsen i februari 2019 ska 
handlingsplanen för fortsatt arbete diskuteras.  

Området används idag för industriell verksamhet och är klassificerat som riskobjekt av 
länsstyrelsen. Naturvårdverket kan komma med nya riktvärden och förbundets planer 
att etablera verksamhet på Färjenäs kommer förmodligen att innebära krav på nya 
utredningar. RSG har sannolikt vissa möjligheter att påverka med vilka åtgärder och på 
vilket sätt saneringen genomförs, då markanvändningen påverkar vilka krav som ställs 
på markmiljön i området. 

3.7.4 Avsättningar för sanering och utförda miljöåtgärder 
Enligt den miljötekniska utredning som genomfördes av SWEKO VIAK AB 2002, skulle 
kostnaden för sanering av den förorenade industrimarken uppgå till mellan 7 och 20 
mkr. I samband med årsbokslutet 2003 gjordes en avsättning för framtida miljö-
åtgärder med 7 mkr. Det lägre beloppet valdes därför att det inte förväntades bli 
aktuellt att sanera mark som inte skulle bebyggas.  

Golder Associates AB tog 2011 fram kostnadsberäkningar för sanering av hela området. 
Kostnaderna beräknades då uppgå till sammanlagt högst 61,5 mkr och inkluderade, 
bland andra åtgärder, så kallad skimming av olja i fri fas på grundvattenytan, en åtgärd 
som förväntades pågå under fem till sju år. I samband med bokslutet 2012 avsattes 
därför ytterligare 10 mkr för skimming, men den saneringsinsatsen påbörjades inte.  

Ett antal meter av kajkanten har förstärkts för att föroreningar inte ska spridas ut i 
älven från området. Kostnaden för kajförstärkningen uppgick till 10 mkr och stod klar 
2017.  

Av den totala avsättningen på 17 (7 plus 10) mkr för miljöåtgärder återstår 5,8 mkr 
efter att bland annat kajkanten förstärkts och ytterligare smärre miljöåtgärder 
vidtagits. 
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Medlemskommunernas representanter i medlemssamråd, förbundsfullmäktige och 
förbundsstyrelse är väl införstådda med situationen på Färjenäs och att omfattningen 
och därmed ekonomiska konsekvenser i samband med sanering är ytterst osäkra. 
Beroende på val av saneringsmetoder och storleksordningen för de saneringsåtgärder 
som längre fram måste vidtas är det inte möjligt att beräkna kostnaderna och därför 
görs inte någon ytterligare avsättning för sanering i nuläget. RSG har ett eget kapital 
som överskrider de hittills beräknade kostnaderna för sanering och i diskussionerna 
om Färjenäs i medlemssamrådet har man uttryckt att det i första hand är det egna 
kapitalet som ska nyttjas vid en framtida sanering av området.   

3.7.5 Framtida ägandeskap av fastigheten Göteborg Färjestaden 20:5 
Förbundet hyr samtliga lokaler av medlemskommunerna förutom Färjenäs som ägs av 
RSG. Förbundsstyrelsen har initierat en utredning som ska redovisa möjligheterna för 
och konsekvenserna av Göteborgs Stads eventuella övertagande av ägandet av fastig-
heten Göteborg Färjestaden 20:5. Den ska innehålla förslag till hur projektering och 
uppförande av lokaler samt konstruktioner för övningsändamål skulle kunna genom-
föras. Utredningen ska belysa om det är möjligt att låta RSG hyra Färjenäs av Göteborgs 
Stad, så som sker med samtliga övriga brandstationer och anläggningar. Slutligen ska 
utredningen även omfatta förslag till framtida finansiell hantering av sanerings-
kostnaderna.  

Överföring av ägandet till Göteborgs Stad skulle också kunna påverka formen för 
förvaltning, drift, underhåll samt skötsel av Färjenäs. För RSG:s del skulle en likartad 
princip, där RSG:s inte alls äger fastigheter utan förhyr samtliga lokaliteter, förenkla 
den förbundsinterna fastighetsförvaltningen. Förbundets huvuduppdrag är inte att äga 
eller förvalta fastigheter. När nu utbildnings- och övningsverksamheten ska utvecklas 
på Färjenäs, bland annat genom nybyggnation, saknar RSG kompetens och resurser för 
genomförandet. Förbundet ska däremot aktivt delta i utformningen av ett framtida 
Färjenäs. 

3.8 Underhåll av lokaler och översyn av RSG:s hyresförhållanden 
Förbundet hyr samtliga brandstationer och andra lokaler av medlemskommunerna, 
förutom utbildnings- och övningsanläggningen Färjenäs som ägs av förbundet. 
Lokalerna utgörs till största delen av respektive kommuns ursprungliga brandstationer 
och förutom att den geografiska placeringen på sikt kan förändras för att hålla en 
optimal beredskap, behöver vissa förhyrda lokaler som ägs av Göteborgs Stad anpassas 
och renoveras. Detta gäller i nuläget främst fastigheterna i Lundby, Kålltorp och Gårda 
där RSG tillsammans med Göteborgs Stad behöver utreda vilka olika möjligheter som 
finns för att RSG ska erhålla funktionella verksamhetslokaler.  

En översyn av samtliga hyresavtal med medlemskommunerna behöver också genom-
föras. Avtalen bygger på självkostnadsfinansiering och det är nödvändigt att tillsam-
mans med kommunerna tydliggöra förbundets och kommunernas finansiering av 
lokaler och underhållsansvar, samt möjligen förändra hyresavtalens konstruktion. 
Förbundsstyrelsen har uppdragit åt direktören att utreda frågorna. 
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4. Verksamhet: Förebyggande och förberedande 
4.1 Information och utbildning 
En viktig faktor för att höja skyddet mot olyckor är att öka och stärka den enskildes 
kunskaper, beteende och medvetenhet om olyckor och olycksrisker. RSG har därför 
fortsatt att prioritera utveckling och förbättring av information och utbildning till 
enskilda och särskilt utsatta riskgrupper. 

Utbildning och information sker både allmänt och målgruppsanpassat. En stor del av 
utbildning sker dels genom förbundets brandmän, som bland annat utbildar 
skolungdomar på plats vid förbundets brandstationer och dels via Utbildnings- och 
övningsenheten. 

4.1.1 Styrkornas arbete för information och utbildning 
Förutsättningarna ser olika ut inom förbundets geografiska område och den 
utryckande personalen strävar efter att de förbyggande insatserna görs i de områden 
där de bedöms ha störst effekt. Majoriteten av tillfällena genomförs förebyggande, men 
vissa uppföljande aktiviteter sker också till följd av en händelse som inträffat. Det kan 
vara efter en brand eller när det finns ett behov, som till exempel vid oroligheter i 
skolor. I övrigt förmedlar styrkorna brandskyddsinformationen vid bokade 
informationsmöten eller vid spontana möten med allmänheten. 

Totalt har styrkorna mött invånarna i medlemskommuner vid knappt 1 200 tillfällen 
under det gångna året, det vill säga något lägre än målet (1200). Förklaringen till att 
inte målen nås kan finnas i en underrapportering då det i samband med att systemet 
för dokumentation byttes i början av 2018 uppstod vissa inkörningsproblem.  

I diagrammet visas fördelningen av möten som styrkorna haft med allmänheten. Vid 
dessa tillfällen informerar brandmännen om hur man kan förbättra sitt brandskydd. 

 

 
 

Diagram 1 Styrkornas information och utbildning 
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Utöver informationsinsatser till medborgare genomfördes 2018 en mängd andra 
aktiviteter med brandskyddsinformation vid kampanjer, exempelvis Öppet hus på alla 
brandstationer under sportlovsveckan, West Pride, Hammarkullekarnevalen och 
julkampanjen. RSG deltog även på mässan Kunskap och framtid, med MSB som 
huvudarrangör. 

4.1.2 Extern utbildning vid förbundets utbildnings- och övningsenhet   
RSG hade som mål för 2018 att nå 9 100 medborgare med extern utbildning och övning. 
Resultatet har överskridit målet och närmare 11 600 personer har utbildats och/eller 
övat hos RSG. Den största orsaken till detta resultat är ett högre gensvar än väntat från 
medlemskommunerna avseende möjligheten till utbildning i brandskydd via kommun-
konceptet.  

Kommunkonceptet är ett utbildningspaket, som RSG erbjuder ägarkommunernas 
medarbetare. Konceptet täcker både in området inom LSO och inom LBE, bland annat 
lagstiftning, systematiskt brandskyddsarbete, förebyggande brandskydd, riskhantering 
och utrymning samt hantering av brandfarlig vara.  

Under 2019 fortsätter arbetet med utveckla möjligheten till bokning via webben samt 
miljöanpassningar, till exempel utbildning med elektronisk handbrandsläckning. Med 
denna utrustning kan övning ske inomhus i simulerad brandmiljö med ljud, ljus och 
rök. Investering i elbilar påbörjas under våren 2019. 

RSG:s utbildningsverksamhet är engagerad i samarbetet inom Västra Götaland (VG) och 
Göteborgsregionen (GR). Bland annat har ett utbyte vad gäller utbildningsplatser 
mellan räddningstjänsterna inletts. Det har också genomförts gemensamma 
introduktioner av RiB-personal vid två tillfällen under året samt flera gemensamma 
rökdykarledarutbildningar. RSG har haft inbjudna elever och instruktörer i ett flertal 
utbildningar. Hittills har samarbetet skett i mindre skala, men väntas öka i samband 
med utvecklingen av en gränslös räddningstjänst, där gemen-samma större 
utbildningar kommer att genomföras 2019. Inom VG-samarbetet har det genomförts en 
gemensam befälsdag i mental förberedelse. 

Ett storstadssamarbete kring operativa utbildningsfrågor sker i ett nätverk med 
Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund, Räddningstjänsten 
Syd (Rsyd) samt räddningstjänsterna i Köpenhamn och Oslo. Nätverket träffas 
regelbundet för omvärldsbevakning och framtagande av gemensamma utbildnings-
paket. Deltagande räddningstjänster agerar observatör och bedömare för varandra 
exempelvis vid ledningsträning och större övningar. Under året har Rsyd använt RSG:s 
simuleringsverktyg Firestudio som en del i deras befälsutbildning för yttre befäl. 
Firestudio innebär övning för operativa befäl med hjälp av simulerade spel i en studio. 
Befälet som tränas bedöms och får feedback av spelledare.   

Under 2018 etablerade RSG ett mer långsiktigt samarbete i utbildning- och 
övningsfrågor med flera av polismyndighetens specialenheter. Polisen var också 
delaktig i RSG:s utbildningar i mental förberedelse för pågående dödligt våld (PDV), 
detta tillsammans med ambulansen från SU. Myndighetssamverkan i 
utbildningsfrågorna är en prioriterad fråga som kommer att utvecklas de kommande 
åren. 
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4.2 Rådgivning, vägledning och stöd 
RSG erbjuder både myndigheter, företag och enskilda personer information, råd och 
stöd i frågor om brandskydd och riskhänsyn samt svarar på allmänhetens frågor inom 
RSG:s kompetensområde.  

I den tidiga samhällsbyggnadsprocessen medverkar RSG till ett stabilt och robust 
samhälle genom att bevaka och svara på frågor gällande bland annat översiktsplaner, 
detaljplaner, bygglov, miljökonsekvensbeskrivningar och släckvattenutredningar. RSG 
är också i samverkan med andra myndigheter en aktör i evenemangsplanering, både 
före och under evenemanget. 

RSG:s handläggare är sakkunniga inom sina respektive expertområden. Några ämnes-
områden har en utvald grupp eller handläggare, som ansvarar för fördjupad kunskaps-
inhämtning samt kvalitetssäkring inom dessa områden.  

4.3 Tillsyn 
Tillsynsprocessen omfattar både normativt arbete och arbete med konkret urval av 
verksamheter, planering, genomförande, dokumentation och uppföljning. 

RSG utövar tillsyn enligt LSO samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE), det vill säga kontroll av att dessa lagar med förordningar efterlevs. 
Utgångspunkten i tillsynsverksamheten är att genom tillsynsbesök, kontroller och 
vägledning höja nivån på brandskyddet där brister i brandskyddsnivån påvisas. Tillsyn 
LSO är i första hand en kontroll av det systematiska brandskyddsarbete som ägare och 
nyttjanderättshavare bedriver, men också en kontroll av efterlevnad av andra krav som 
följer av LSO för att uppnå skäligt brandskydd. 

Tillsyn inom LBE är i första hand en kontroll av att hanteringen av brandfarliga och 
explosiva varor sker enligt utfärdade föreskrifter. Inom dessa föreskrivs bland annat 
om aktsamhetskrav, kompetenskrav, föreståndarkrav, anläggningssäkerhet och 
utredningsskyldighet.  

RSG medverkar tillsammans med andra förvaltningar i Göteborgs Stads arbete för god 
service till företag. Detta arbete kallas Förenkla helt enkelt och fokuserar på tre 
områden: positivt bemötande, kunden i fokus och att tillsammans utveckla kommunens 
erbjudanden till företagen. 

4.3.1 Tillsynsplanen 
Tillsynsplanen bygger på en riskbaserad grund och speglar förbundets risktopografi. 
RSG som myndighet arbetar för att rikta tillsynen mot de verksamheter som bäst 
behöver kontrolleras, det vill säga där förbundet bedömer att brister kan finnas och att 
just tillsynsverktyget har bäst effekt.  

Plan för tillsyn 2018 omfattade ett påbörjande av 450 tillsynsärenden. Totalt 
påbörjades 200 ärenden. Beslut fattas i samtliga ärenden och under 2018 fattades 
23 beslut om förelägganden och nio beslut om förbud enligt LSO. Avseende LBE var 
motsvarande siffror fem förelägganden och ett förbud. 

RSG har tidigare inventerat ett stort antal flerbostadshus med vindsvåningar samt 
innergårdar i centrala Göteborg där fullgoda utrymningsmöjligheter saknas. Under 
2017 beslutades om föreläggande om en alternativ och fullgod utrymningsväg. Detta  
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har föranlett en betydande ökning av överklaganden och yttranden som lämnats vidare 
till prövningsinstans. Denna typ av ärenden är mycket tidskrävande och har avsevärt 
påverkat tillsynsarbetet under 2018.  

  

Område Mål 
2018 

Utfall 
2018 

Genomförandegrad av tillsyn 100 % 44 % 
Tillsyner riktade mot bostadssektorn >10 % 21 % 
Tillsyner efter räddningsinsats eller 
uppmärksammat förhållande 

>10 %   6 % 
 

Verksamheter som omfattas av krav på skriftlig 
redogörelse, men ej inlämnat denna 

<10 % 6 % 

Tabell 2 Måluppfyllelse tillsyner och skriftlig redogörelse 

 

4.3.2 Reaktiva tillsyner 
Förbundets inriktning att arbeta utifrån de lokala riskerna innebär också att organisa-
tionen ska ha förmåga att besluta om tillsyn med relativt kort varsel. Denna typ av 
tillsynsärenden benämns reaktiva och kan exempelvis ske i direkt anslutning till en 
räddningsinsats, olycksutredning eller vid uppmärksammat förhållande från allmän-
heten. Antalet reaktiva tillsynsärenden under 2018 uppgick till tio. 

4.3.3 Tillsyner riktade mot bostadssektorn 
Bostaden är den miljö där bränder med dödlig utgång oftast inträffar. Över 90 procent 
av tillsynerna inom bostadssektorn resulterade i anmärkningar på brandskyddet. RSG 
har under 2018 totalt utfört 41 tillsynsärenden riktade mot bostadssektorn. 25 av 
dessa var planerade tillsynsärenden riktade mot flerbostadshus. Resterande 16 till-
synsärenden skedde till följd av uppmärksammat förhållande från allmänheten eller 
från de utryckande styrkorna. 

4.3.4 Bedömning och val av uppföljningsform 
För att främja arbetet för ökat brandskydd har RSG utvecklat ett sätt att bedöma 
respektive ärende. Vissa av de ärenden som inkommer efter ett uppmärksammat 
förhållande och som tidigare hade hanterats som en reaktiv tillsyn, hanteras idag 
genom att informera och medvetandegöra fastighets- eller verksamhetsägaren om den 
uppmärksammade bristen. Därefter sker en återkoppling när bristen är åtgärdad. Det 
är bristens karaktär som styr valet av uppföljningsform. Genom detta arbetssätt 
säkerställer RSG ett ökat brandskydd även utan att påbörja ett tillsynsärende. 
Drygt 50 uppmärksammade förhållanden har hanterats med hjälp av rådgivning och 
information. 

4.4 Tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor 
RSG har ansvaret för de uppgifter som åligger medlemskommunerna enligt LBE. RSG är 
såväl tillståndsmyndighet som tillsynsmyndighet enligt LBE.  

Under 2018 var antalet inkomna tillståndsansökningar 226 (245), antalet avslutade 
tillståndsärenden 167 (185) och antalet utfärdade tillståndsbevis 187 (235). Antalet 
aktiva tillstånd är 1 707 (1 758). Värden inom parentes avser år 2017. Inkomna till- 
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ståndsansökningar har stadigt minskat under flera år. Till största delen beror det på att 
fyrverkerier minskar i popularitet i samhället, kombinerat med en skärpt lagstiftning 
som rör raketer på pinne. 

4.5 Skriftliga brandskyddsredogörelser (BSR) 
Sedan 2004, då lagkravet om BSR i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) trädde 
i kraft, har över 120 000 redogörelser inklusive revideringar kommit in. Under 2018 
inkom cirka 470 redogörelser. 

Förbundet saknar i nuläget redogörelser från 212 aktuella verksamheter. Accepterat 
värde för saknade redogörelser är 10 procent. Det är en rimlig uppskattning eftersom 
verksamheter förändras, avslutas eller tillkommer. Sedan 2011 har RSG legat under 
denna gräns. För 2018 finns 3 469 verksamheter med krav att lämna skriftlig redo-
görelse, varav den saknade andelen är 6 procent. 

4.6 Samverkan  
De remisser som RSG utifrån sakkunskap har besvarat under 2018 kommer dels från 
Polismyndigheten och dels enligt ordningslagen (1993:1617). Dessa gäller exempelvis 
tillstånd för offentlig tillställning, allmän sammankomst samt pyroteknik. Övriga 
remisser kommer från kommunerna avseende serveringstillstånd för alkohol och 
alkohollagstiftningen. Därutöver hanterar RSG planärenden och bygglov enligt plan- 
och bygglag (2010:900) (PBL). 

RSG medverkar i medlemskommunernas samhällsplanering. Samverkan sker med 
bygglovfunktionerna i medlemskommunerna, brandkonsulter, byggherrar och andra 
aktörer i frågor och beslut kring brand och risk. RSG svarar som egen myndighet på 
remisser i planprocessen och är sakkunnig åt bygglovfunktioner i byggprocessen när 
det gäller byggregler. 

Under 2018 har 700 remisser enligt PBL inkommit. Den målsatta svarstiden på 
14 dagar för inkomna remisser har inte kunnat hållas beroende på flera faktorer. 
Av andelen inkomna remisser för plan- och byggärenden har cirka 40 procent 
besvarats inom 14 dagar. Den huvudsakliga anledningen till att svarstiden inte upp-
nåtts är att personalstyrkan inte har varit fulltalig, detta till följd av vakanta tjänster 
samt lagstadgade ledigheter. För att medverka till kortare handläggningstider och till-
föra operativ kompetens, fattades i juni ett särskilt inriktningsbeslut. Verksamheten för 
PBL förstärktes enligt beslutet med resurser bestående av fyra brandingenjörer och en 
insatsledare från andra avdelningar för att arbeta med remisshanteringen fram till 
årsskiftet. 

Inom Göteborgs Stad har arbetet med planering och genomförande av flera komplexa 
byggnationer fortsatt i högt tempo även under 2018. Västlänken, linbanan samt Karla-
tornet och ett stort antal höga byggnader är några exempel där stor arbetsinsats har 
krävts. Andelen höga hus som planeras i förbundets geografiska område ökar kraftigt 
och arbetet i plan- och byggprocesser tar allt mer tid. Då samhället ger uttryck för ett 
mer klimatanpassat byggande har bland annat andelen höga hus uppförda helt i trä 
ökat. Detta medför nya utmaningar som RSG tidigare inte har ställts inför. Solpaneler 
för infångande av solenergi samt energilagringssystem i form av avancerade batteri-
system har integrerats i ett antal av de byggnader som uppförts eller är under upp-
förande. De regelverk RSG har att följa i plan- och byggprocesser avseende energi-
infångande och lagring har inte utvecklats och uppdaterats under år 2018 så som RSG  
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förväntat. RSG fortsätter dialogen med Boverket, MSB och andra berörda myndigheter 
för att medverka till reviderade regelverk för en säkrare samhällsutveckling. Under 
året har 26 remisser med rubriken miljöprövningar hanterats. 

Räddningstjänsten svarar även på remisser gällande andra myndigheters tillsyns-
områden, förändringar i lagstiftning och regelverk samt olika specialistförfrågningar. 
Remitterande instanser för dessa frågor har varit Boverket, MSB, Länsstyrelsen, 
Brandskyddsföreningen med flera.  

Arbetet gentemot medlemskommunerna har även under 2018 genomförts hos 
bygglovfunktionerna genom veckovisa platsbesök. Detta arbetssätt som påbörjades 
2017 har ökat hos några av medlemskommunerna under 2018. Resultatet av denna 
närvaro är ett effektivare arbete i plan- och bygglovsprocesser bland annat genom ett 
dämpat remissflöde och ett ökat mervärde för medlemskommunerna. 

4.7 Sotning och brandskyddskontroll 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap 4 § ansvarar kommunen för att 
sotning/rengöring av eldstäder, rökkanaler och vissa imkanaler genomförs. Kommunen 
ansvarar också för brandskyddskontroll med frister och omfattning enligt MSBFS 
2014:6, en föreskrift från MSB. Dessa åtaganden fullgör RSG för medlemskommunerna. 

Från och med 2016 genomför RSG brandskyddskontroller i egen regi och för sotnings-
tjänster gäller fyra avtal med sotningsleverantörer. Under 2018 uppfyllde inte RSG 
fristerna enligt MSBFS 2014:6. Orsakerna till detta är främst bristande personal-
resurser, en omfattande och resurskrävande utveckling av rättssäkerheten i bland 
annat ärendeprocessen samt omfattande kvalitetsbrister i de objektsregister som de 
tidigare sotningsleverantörerna efterlämnade.  

RSG:s enhet för brandskyddskontroll och sotningstjänster (EBS) har från och med 
1 oktober delats upp i två enheter, Enheten brandskyddskontroll administrativt (EBA) 
samt Enheten brandskyddskontroll operativt (EBO). Under 2018 har RSG rekryterat 
medarbetare, utfört avtalsuppföljning/revision av samtliga upphandlade sotnings-
leverantörer med godkänt resultat samt genomfört flera förbättringar. Bland annat har 
en arbetsinstruktion för höghöjdsarbetet tagits fram och tillämpas nu i verksamheten. 

Inom RSG:s område finns cirka 87 500 rensningspliktiga objekt med olika 
intervaller/frister för sotning och brandskyddskontroll. Under 2018 utfördes drygt 
12 700 brandskyddskontroller varav cirka 1 300 kontroller medförde beslut om 
föreläggande/förbud. 

Kommunen har rätt att medge en fastighetsägare att själv sota, eller låta annan utföra 
sotning på den egna fastigheten. Inom RSG:s geografiska område finns 752 egensotare 
och 92 som valt annan utförare. Under 2018 inkom 46 ansökningar om att få sota själv 
varav 42 beviljades. Det inkom även 61 ansökningar om annan utförare varav 
38 beviljades.   

Under 2018 har RSG genomfört 29 räddningsinsatser där eldstad eller 
rökkanal/imkanal varit involverad i händelsen på något sätt. 

 

 

 

Page 366 of 511



Årsredovisning 2018 Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  27(56) 

 

 

 

4.8 Förmåga och kompetens, förebyggande och operativ 
4.8.1 Förmåga och kompetenskrav 
Under året har Avdelningen för myndighetsärenden tvingats prioritera arbetet med 
kompetensförsörjning och rekrytering av brandingenjörer, brandinspektörer, brand-
skyddskontrollanter, specialister och enhetschefer har genomförts. I samband med 
detta har även arbetet med att tydliggöra kompetenskrav och kunskapsnivå för olika 
tjänster påbörjats och avdelningens introduktionsprogram för nya medarbetare har 
utvecklats. Arbetet med att ta fram styrdokumentet Förmågebeskrivning för den 
förebyggande verksamheten, som är grunden för utbildningsplan och övriga styrande 
dokument, har därför fått stå tillbaka. 

Arbetsmetodik och verksamhetssystem utvecklas i takt med behovet att säkerställa och 
underlätta den rättssäkra ärendeprocessen. Arbetssätt som bygger på olika former av 
kompetensgrupper och expertgrupper inom specifika ämnesområden fortsätter att 
utvecklas inom avdelningen. Kontinuerlig utveckling av medarbetare sker genom 
deltagande på konferenser, kurser, MSB:s utbildningsprogram och på övriga för verk-
samheten relevanta utbildningar. 

Styrdokumenten Enheternas förmåga är en standardisering för den förmåga en 
utryckande enhet förväntas ha. Till respektive förmåga är förmågegrupper kopplade. 
Förmågegruppens uppdrag är främst översyn, uppdatering och framtagande av 
arbetsmetodik och utbildning för den operativa verksamheten samt att utgöra 
referensgrupp för utrustning. I vissa fall utförs praktiska prov av materiel. I övrigt 
fungerar grupperna som referensgrupper för löpande frågor inom respektive 
sakområde. RSG:s förmågegrupper arbetar med förbundsövergripande operativa 
frågor som berör flera avdelningar.  

Förmågegrupperna har under året tagit fram förslag och varit remissinstans för både 
styrdokument, utbildningsmaterial samt metodutveckling. Flera omfattande styr-
dokument är eller står i begrepp att tas i drift. Under året har, utöver arbetet i förmåge-
grupperna, särskild anpassning inom området pågående dödligt våld i publika miljöer 
prioriterats. Inom området har förbundet varit delaktigt i arbetet med en nationell 
vägledning samt att övningar för heltidsstyrkorna har hållits i samarbete med polis och 
sjukvård. En förmågebeskrivning av förväntad förmåga för värn i södra skärgården är 
genomförd och implementerad 2018. Förmåga för övriga värn är påbörjad. En översyn 
av samtliga tidigare förmågebeskrivningar pågår och är delvis genomförd. 

En stor del av arbetstiden för den operativa personalen är avsatt till övnings- och 
utbildningsinsatser. För att kunna hantera arbetsuppgifterna som man normalt kan 
ställas inför i en utryckningssituation finns specifika mål, det vill säga aktiviteter som 
ska genomföras under året. Målen grundar sig till stor del på krav som ställs i arbets-
miljölagstiftningen, föreskrifter och lokala instruktioner. Ett urval av de moment som 
anses nödvändiga följs upp på avdelningsnivå en gång per månad. Sammanställningen 
visar på viss eftersläpning i godkända övningsaktiviteter bland arbetslagen. Skälet till 
detta är delvis att det i vissa delar saknas tillgång till anpassade anläggningar för 
specifika typer av övningsmoment. Vidare förekommer en viss underrapportering. 
Fortfarande finns brister i hur och när olika typer av aktiviteter rapporteras in i 
verksamhetssystemet. RSG kommer att arbeta vidare med målsättningarna även under 
nästa år. 
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4.8.2 Operativ utbildning och övning vid Utbildnings- och övningsenheten 
Under året har Utbildnings- och övningsenheten genomfört interna övningar och 
utbildningar enligt fastslagen plan. Dessa övningar planerades med utgångspunkt från 
de beslutade förmågebeskrivningarna i Enheternas förmåga. 

RSG:s utbildningsråd med tillhörande beredningsgrupp och planeringsgrupp startades 
2016. Rådet infördes för att få en mer långsiktig planering och prioritering av 
utbildnings- och övningsverksamheten. Rådet innefattar numera också utveckling och 
forskning och har antagit namnet Utbildnings- och forskningsråd. En beredningsgrupp 
för FoU-relaterade frågorna har inrättats. Syftet är att tydligare styra och samordna 
olika perspektiv för att stödja en lärande organisation. 

Utbildningsplanen innefattade bland annat årets enhetsövningar för samtlig heltids- 
och RiB-personal samt konceptövningar. Konceptövningarna innebär ett snabbt 
genomförande för samtlig personal och därmed snabbare effekt och kvalitetssäkring. 
Enheterna har innan övningen tagit del av ett teoretiskt material till utbildningen och 
sedan sker övning och testning under konceptövningen.  

Under 2018 genomfördes tre konceptövningar inom områdena liten räddningsenhet, 
rökdykarinstruktionen samt ny kemskyddsutrustning. 

Utöver detta har varje lag haft stationstäckningsdagar då de är friställda från beredskap 
och kan boka in sig på Färjenäs eller Karholmen för övningar efter eget identifierat 
behov. Fokus har varit varm rökdykning med utgångspunkt från den nya rökdykar-
instruktionen. 

En större utbildningsinsats i mental förberedelse inför händelser inom terror och 
pågående dödligt våld genomfördes under året. Insatsen riktade sig till all operativ 
personal och genomfördes tillsammans med ambulansen SU och polisen.  

Konceptet för RSG:s övningsverksamhet samt RSG:s utbildningsprocess har fortsatt 
utvecklats och en anpassning bör ske till MSB:s grundutbildningar samt befäls-
utbildningar. Även nätverken inom Västra Götaland och Göteborgsregionen samt 
storstäderna ger möjlighet till nya arbetssätt. Vidare pågår ett utvecklingsarbete av 
övningsområdena Färjenäs och Karholmen. Arbetet fortsätter under 2019 för att kunna 
erbjuda utbildnings- och övningsmöjligheter för större antal elever. Det interna 
behovet är stort och övningsplatserna behöver utvecklas för att tillmötesgå behoven 
samt att möta det externa behovet som växer i samverkan med VG/GR och andra 
myndigheter. 

Cirka 5 900 elevdagar genomfördes vid Utbildnings- och övningsenheten under 2018. 
Detta är en betydande ökningen av antalet elevdagar jämfört med 2017 och beror på 
satsningen med övningar inom pågående dödligt våld samt även effektivisering i 
verksamheten. 
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Diagram 2 Intern utbildning och övning 

 

4.8.3 Utbildning för ledningsfunktioner 
Förbundets befäl fortbildas kontinuerligt i operativ ledning både i gemensamma forum 
och individuellt. Under året har fyra omgångar styrkeledarträffar genomförts där 
förbundets styrkeledare möter insatsledare (IL), insatschefer (IC), stabschefer (SC) och 
personal från Larm- och ledningscentralen (LC) för gemensam utbildning och dialog. 
För de högre ledningsfunktionerna (LC-ledare, IL, IC, SC och RCB) har sju så kallade 
Mötesplats Ledning genomförts. Det är samlande forum för att sprida information, 
utbildning och lärande efter insatser. Forumet kompletteras av funktionsvisa träffar 
samt några ledningsutvecklingsdagar under året med RCB-, SC- och IC-funktionerna. 
RSG strävar efter att skapa en röd tråd mellan dessa forum samt till pågående projekt 
och planerade konceptövningar.  

En särskild träff för IC och IL genomfördes under året med fokus på uppgiftsfördelning 
och samarbete vid insatser. Ledningsfunktionerna IC och IL har under året också övat 
tillsammans på Landvetter Flygplats samt för första gången i simuleringsövningar 
(Firestudio) tillsammans med representanter från styrkeledare heltid och RiB, larm- 
och ledningsoperatörer, Myndighets- och stabsresurs (MSR) och RCB. RCB har vidare 
genomfört en två dagar lång utbildning med fördjupning kring aktörsgemensamma 
arbetsformer, polismyndighetens ledningsorganisation och räddningstjänsterna inom 
GR:s område.  

Kompetensutveckling har också skett via deltagande i olika andra övningar både 
internt och i samverkan med andra aktörer. Under året har fyra särskilda utbildnings-
tillfällen genomförts för räddningschefer i beredskap och stabscheferna. Syftet var att 
utveckla förmågan till övergripande ledning av den operativa verksamheten vid flera 
samtidiga räddningsinsatser och beredskapshantering. 

Insatscheferna har under året genomfört besök hos vakthavande brandingenjörs-
gruppen i Storstockholms Brandförsvar (SSBF) och besökt Storstockholms Räddnings-
central. Syftet var att diskutera utveckling av taktik och metoder för insatser i höga hus, 

Konceptövning 18 %

Enhetsövning 
Rib/Heltid 10 %

Pågående dödligt 
våld 16%

Ledningsträning
8 %

Intro Rib/Heltid 17 %

Trafik 4 %

Sommarvikarier 9 %

Övrigt inkl externa 18 
%
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få inblick i SSBF:s arbete med operativ samverkan vid terror samt att få ökad förståelse 
för hur fler räddningstjänster kopplats in i ett större system under en gemensam 
räddningscentral.  

Under 2016 startades RSG:s traineeprogram med syfte att utveckla uttagna med-
arbetares förmåga att på sikt ha större möjlighet att anta en högre ledningsfunktion 
inom operativ ledning. Målgruppen för programmet är brandingenjörer, LC-ledare och 
styrkeledare. Målet är bland annat att attrahera medarbetare och skapa karriärvägar 
för högre operativ ledning, minska introduktionstider i framtida rekryteringar och ge 
medarbetare ökad kompetens och helhetssyn på RSG:s verksamhet. Under 2018 
påbörjades en andra omgång.  

4.9 Räddningsplanering  
Styrkorna genomför kontinuerligt objektsorienteringar. Detta innebär förberedelse för 
insats genom att öka sin kännedom och vara väl förtrogen med objekten på det egna 
distriktet. Det handlar framförallt om adresskännedom, framkomlighet och kontroll av 
byggnader. Under 2018 genomfördes drygt 1 600 objektsorienteringar inom 
utryckningsområdet. De mer centralt belägna brandstationerna har prioriterat 
objektorienteringarna vid de pågående infrastrukturprojekt som pågår i Göteborg.  

Lokalt på brandstationerna tar arbetslagen fram och/eller uppdaterar så kallade 
insatskort. Personalen på stationerna har under året sammanlagt uppdaterat och/eller 
skapat 96 insatskort. Under 2017 skapades eller reviderades 110 insatsplaner. Totalt 
är cirka 1 060 insatskort/insatsplaner kopplade till Daedalos Mobil. Det har även 
skapats närmare 35 räddningsplatser som är kopplade till entreprenader inom 
förbundet. Uppdatering av larmplaner har skett enligt plan.  

Utvecklingen av instruktioners implementering har framskridit. Processen för 
framställning av dokumenten är tydliggjord och fungerar, liksom införandefas och 
uppföljning. Nästa steg i utvecklingsarbetet är att likrikta och fastställa besluts-
processen för instruktioner.  

Under 2018 har processen med riskanalyser och beredskapsanpassningar av större 
evenemang fortsatt utvecklats. Under 2018 har detta resulterat i 13 dokumenterade 
riskanalyser och beredskapshöjningar vid 18 tillfällen. 

4.10 Flexibla enheter 
Insatstiderna påverkas i hög grad av framkomligheten. RSG har därför beslutat om att 
införa så kallade flexibla enheter, bland annat offensiv enhet och första insatsperson 
(Fip). Syftet med att introducera denna typ av enheter i organisationen är att minska 
insatstiderna och effektivisera verksamheten.  

Ett projekt avseende offensiv enhet, det vill säga ett mindre fordon bemannat av en 
styrkeledare och två brandmän, har påbörjats. Utformning avseende utrustning, 
förmågebeskrivning och rutiner skedde under hösten 2018 och personal är rekryterad. 
En riskanalys kommer att genomföras och enheten tas därefter i drift under första 
kvartalet 2019 i ett pilotprojekt. 
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Ytterligare en flexibel enhet benämns Fip och består av ett mindre fordon bemannat av 
en styrkeledare. Förberedande arbete med rutiner och utbildning påbörjades under 
2018 och enheten tas i drift för test på Frillesås RiB-station under våren 2019. 
Utvärdering sker löpande under 2019 och definitivt beslut om fortsättning avseende 
dessa båda flexibla enheter fattas under 2020. 

5. Verksamhet: Genomföra och följa upp 
5.1 Insatstider och larmhantering 
Larmbehandlingstiden ska enligt RSG:s målsättning understiga 60 sekunder vid brand i 
byggnad. Larmbehandlingstid är den tid det tar från mottagandet av 112-samtal från 
SOS Alarm via medlyssning till dess att larm aktiveras. För 2018 låg larmbehandlings-
tiden på 48 sekunder. Detta är betydligt lägre än jämfört med föregående år, då larm-
behandlingstiden låg på 53 sekunder. Förklaringen till det positiva resultatet är till stor 
del att larm aktiveras under samtalet med inringaren, ett så kallat förlarm, trots att det 
ännu inte står klart att utryckning blir aktuellt. Särskilt fokus har ägnats detta arbets-
sätt under året. 

RSG har tidigare haft målsättningen att räddningsinsats ska påbörjas inom 10 minuter 
för 90 procent av alla bostäder, respektive 20 minuter för 99 procent av alla bostäder. 
Efter en analys genomförd av det brittiska företaget Operational Research in Health 
Limited (ORH) kunde konstateras att målsättningen inte var relevant. RSG har därför 
behov av att utveckla nya tidsrelaterade mål för räddningsinsatser. För att kunna 
utveckla sådana målsättningar behöver RSG bestämma vilka principer optimeringen 
ska utgå ifrån, exempelvis hur likvärdigt skydd och effektiva räddningsinsatser enligt 
LSO ska beaktas. Under 2018 har arbetet med utveckling av målsättningar för 
optimeringsprinciper påbörjats. Arbetet har dock fördröjts men kommer att fortgå 
under 2019.   

5.2 Automatiska brandlarm 
Under år 2018 inkom totalt 2 945 automatiska brand- eller sprinklerlarm till RSG. 
Målet är att andelen obefogade larm inte ska överstiga 90 procent av automatlarmen.  

Av det totala antalet larm har 252 stycken (8,6 procent) varit befogade vilket är en liten 
minskning jämfört med föregående år. De vanligaste kända orsakerna till obefogade 
larm är fortfarande matlagning och hantverksarbete. Totalt finns det nu 4 625 brand- 
och sprinkleranläggningar anslutna till RSG. 

5.3 Utökning av RCB stab 
Arbete i utökad RCB-stab har under 2018 skett vid tio dokumenterade tillfällen, till 
exempel vid brand i bostadshus på Aschebergsgatan. Under sommaren arbetade RSG i 
en utökad stab under lång tid på grund av bränder i skog och mark där RSG skickade 
resurser inom göteborgsregionen, Västra Götaland och nationellt. 

Under 2016 påbörjades utvecklingen av arbetsstrukturen vid utökad bemanning i 
fältstab. Detta arbetet har efter en period med lite lägre takt tagit ny fart under 2018 
för att införlivas i samarbetet med räddningstjänsterna i GR under 2019. Det koncept 
för regional resursförstärkning med moduler inklusive ledning som etablerades under 
2017 kom till stor användning vid skogsbränderna under sommaren 2018. 
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5.4 Myndighets- och stabsresurs (MSR) 
RSG:s beredskapsfunktion myndighets- och stabsresurs (MSR) har till syfte att hålla 
förebyggarkompetens tillgänglig såväl under som efter kontorstid. Beredskaps-
funktionen möjliggör med sin förebyggande sakkunskap snabbare åtgärder avseende 
händelsebaserat förebyggande arbete. MSR är dessutom beslutsstöd för RCB-stab och 
räddningsledaren på skadeplats och en resurs för generellt stabsarbete när situationen 
så kräver. 

Under 2018 har MSR haft 83 aktiveringar och en aktiveringstid på cirka 175 timmar. 
Antalet aktiveringar per år har under de senaste fyra åren nästan konstant legat på 
strax över 80 stycken. Aktiveringstiden har dock tidigare varierat mellan 88 och 
130 timmar, vilket delvis kan förklaras av att stabsarbete är beroende av olyckans art 
och hur tidskrävande den är. Under 2018 har antalet aktiveringar kopplat till stabs-
arbete ökat och antalet aktiverade timmar är högre än tidigare år. Årets ökning bedöms 
vara ett resultat primärt till följd av den förhöjda skogsbrandrisk som förelåg under 
sommaren. 

5.5 Support under räddningsinsats 
Teknisk support finns tillgänglig dygnet runt. Den beredskap som aktiveras under icke 
ordinarie arbetstid inom IT, fordon och tele har fungerat väl under året. RSG påbörjade 
under 2018 en genomlysning av beredskapernas uppdrag med syfte att fastställa verk-
samhetens behov så att stödet från beredskapen möter detta. Arbetet fortsätter även 
under 2019. 

5.6 Olycksutredning och analys 
Dokumentation 
Alla räddningsuppdrag dokumenteras i händelserapporter. Dessa fylls i av befälet i så 
nära anslutning till händelsen som möjligt. Avvikelser, synpunkter på insatsen genom-
förande, brister i utbildning och/eller utrustning noteras i en så kallad utvärderingsflik. 
Informationen under utvärderingsfliken hanteras vidare av olycksutredarna till 
berörda funktioner eller avdelningar. Därefter analyseras innehåll, eventuella åtgärder 
beslutas och återkoppling sker till rapportören via mail. Syftet med arbetet är att nyttja 
gjorda erfarenheter till lärande, skapa förbättringar samt att följa upp eventuella 
brister och vidtagna åtgärder.  

Olycksutredning och analys  
Samtliga insatser ska utredas när människor omkommit till följd av brand eller om 
allvarliga brister uppstått vid genomförandet av en räddningsinsats. Andra händelser 
som kan leda till utredning är bland annat när en olycka har uppstått till följd av stora 
brister i brandskyddet eller byggnadstekniken, när en olycka fått allvarliga miljö-
konsekvenser eller när liknande händelser upprepar sig. Uppdragsgivaren till en 
utredning beslutar om rekommendationerna föranleder åtgärder.  

Under 2018 har sju olycksutredningar genomförts och färdigställts. Den tidigare 
utredningen från 2017 gällande insatsen på Kryptongatan, har på grund av sin 
omfattning och antalet åtgärdsförslag, följts upp under 2018 tillsammans med 
ledningen.  

Under våren genomfördes även en olycksutredning åt Bohus räddningstjänstförbund. 
Uppdraget gällde en brand i villa där en äldre kvinna omkom. 
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Funktionen Olycksutredning och analys genomför varje år ett presentationsmöte, där 
aktuella utredningar, statistiksammanställningar och andra relevanta erfarenheter 
redovisas och diskuteras. Syftet är att sprida erfarenheter och skapa möjlighet till 
dialog i syfte att verka för en lärande organisation. Även externa personer bjuds in för 
att utveckla och inspirera. Presentationsmötena filmas och tillgängliggörs via den 
interna hemsidan. Årets presentationsmöte innehöll bland annat en redovisning av 
utredningen från Kryptongatan. Vidare presenterade en föreläsare från Brandskydds-
föreningen erfarenheter från höghusbranden i Grenfell Tower, London. 

För mer information hänvisas till bilaga 7, Statistik över genomförda räddningsuppdrag 
2018. 

6. Verksamhet: Strategiska områden 
6.1 Sociala risker och avsiktliga händelser 
Riskbilden för räddningstjänsten förändras i takt med samhället och speciellt i urbana 
miljöer där social obalans visar på nya former av samhällsproblem. Segregation, 
ojämlika livsvillkor, kriminalitet och socialt utanförskap visar sig i bostadsbränder och 
anlagda bränder och sociala risker har en hög potential att övergå i akuta sociala 
oroligheter som kan påverka räddningsinsatser.  

Brandstationernas lokala insatser inom ramen för socialt brandförebyggande och 
tillitsskapande arbete har främst riktats mot anlagda skolbränder och ökat brandskydd 
i bostad. Tillitsskapande aktiviteter har skapats i samverkan med andra aktörer utifrån 
de lokala risker som finns. Insatserna avser bidra till såväl bättre brandskydd, som 
breddad rekryteringsgrund, bättre kunskap för medborgaren om samhällets 
räddningstjänst och en förbättrad arbetsmiljö för operativ personal. Tilliten till RSG är 
en viktig förutsättning för att nå ut med det brandförebyggande budskapet och ge en 
ökad förståelse för det operativa arbetet. Genom att aktivt arbeta utåtriktat med det 
sociala brandförebyggande arbetet och tillitsskapande aktiviteter verkar RSG för att 
bidra till ett både brandsäkrare och socialt mer hållbart samhälle.  

6.1.1 Socialt brandförebyggande arbete för minskning av anlagda bränder i skola 
I år har skolbränderna minskat och ligger nu på samma nivå som för fyra år sedan. Den 
ökning RSG noterat planar ut och det noteras att de avsiktliga bränderna främst är ett 
problem i Göteborg. Av händelserapporterna kan man utläsa att de avsiktliga 
bränderna uppgår till 74 procent av kategorin Brand i byggnad i skolor i Göteborg. 
Liksom föregående år är det en eller flera specifika skolor i en kommun som utmärker 
sig negativt och RSG har haft reaktiva förebyggande åtgärder och samverkat i samtliga 
av dessa fall. 

RSG erbjuder sedan flera år tillbaka utbildningen Du behövs! till alla elever i klass 5 i 
förbundets grundskolor och klasserna bjuds in till närmasta brandstation. Målet med 
Du Behövs! är att förhindra och begränsa antalet anlagda bränder och olyckor i och 
runt skolor samt att öka elevernas kunskap om att agera på rätt sätt vid brand och att 
förebygga. Eleverna lär även känna de brandmän som arbetar på deras närmaste 
brandstation. Skolornas deltagande i RSG:s utbildning ligger på en fortsatt låg nivå. I år 
har 86 procent av alla klasser genomfört Du behövs. Deltagandet var lågt under våren, 
men under höstterminen kom 94 procent av alla inbjudna klasser, vilket är en markant 
ökning jämfört med vårterminen och föregående år. 
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Konsekvenslektion är en riktad insats som erbjuds brandutsatta skolor. Syftet är att 
bryta negativa beteenden och stärka majoritetens röst mot bränder på deras skola. 
Räddningstjänsten strävar efter att besöka skolan och berörda klasser så fort som 
möjligt efter händelsen.  

Konsekvenssamtal betyder att RSG i samverkan med andra genomför stödjande och 
reflekterande samtal med barn och ungdomar som anlagt brand. Han eller hon får själv 
sätta ord på händelsen och eventuella motiv och får insikt i riskerna med att anlägga 
bränder. 14 konsekvenssamtal genomfördes under 2018. 

6.1.2 Övriga anlagda bränder 
Det är främst i Göteborgs stad som de flesta avsiktliga bränder sker. RSG har de senaste 
åren arbetat med lägesbilder för social oro där anlagd brand i skola, förskola och 
fritidsgård utgör en av flera parametrar. Andra indikatorer på social oro är anlagda 
bränder i fordon och containrar, men även anlagda bränder i bostadshus. I diagram 3 
visas fördelningen av avsiktliga bränder. 
 

 

Diagram 3 Avsiktliga bränder per stationsområde och händelsetyp  

 

6.1.3 Samverkansprojekt för trygghet och tillitsskapande aktiviteter 
RSG samverkar i fler sammanhang med övriga samhällsaktörer såsom polis, stadsdels-
förvaltningar och fastighetsägare genom deltagande i diverse aktiviteter som riktar sig 
till medborgare. RSG ingår också i olika samverkansgrupper för omvärldsbevakning 
och riskidentifiering. Under året har cirka 100 samverkansmöten med fokus på social 
oro genomförts. Varje vecka hålls telefonkonferens med företrädare från RSG, alla 
stadsdelar inom Göteborgs Stad, försäkringsbolag och polisen.  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

Övrigt

Skog/mark

Personbil

Container

Bostad

Skola

Page 374 of 511



Årsredovisning 2018 Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  35(56) 

 

 

 

Brandstationernas tillitsskapande aktiviteter sker i samverkan och har resulterat i att 
styrkorna och annan stationspersonal deltagit i olika evenemang, till exempel Football 
Friday då brandmän spelar fotboll med ungdomar. Områdesdagar och torgdagar 
genomfördes tillsammans med kommunen och inte sällan närvarade även polis och 
ambulans. 

Personal från Kortedala och Lundby brandstation har under 2018 genomfört fyra MBU-
kurser (Människan bakom uniformen) som är en tio veckor lång utbildning, vilket 
innebär 28 kurstillfällen inklusive de fyra tillfällen då RSG i samverkan med 
Brandofferanhörigas förening (BOA) tar emot MBU-deltagarna i minneslokalen efter 
diskoteksbranden. Utbildningen vänder sig till 15–20-åringar där RSG ansvarar för 
60 procent av utbildningen. Brandmännen tar emot och utbildar ungdomarna som får 
lära sig om räddningstjänstens uppdrag och förebyggande brandkunskap samt delta 
vid en samverkansövning mellan ambulans, polis och räddningstjänst. Ansvarig brand-
man på station deltar i en arbetsgrupp med övriga samverkansparter. Under året har 
50 ungdomar genomgått MBU-utbildning. Efter avslutad MBU-utbildning erbjuds 
ungdomarna att bli så kallade MBU-ambassadörer. I dagsläget finns cirka 60–70 aktiva 
ungdomar i gruppen. RSG har tillsammans med de andra samverkansparterna och 
MBU-ambassadörerna genomfört olika aktiviteter, bland annat deltagande på 
konferensen Brand 2018 och utbildning för andra kommuner som ska starta MBU.  

Under 2018 har RSG deltagit i ett nationellt arbete med att ta fram två vägledningar 
under ledning av MSB. Den ena behandlar hot och våld mot blåljuspersonal och den 
andra är en vägledning för ett förebyggande och förberedande arbete med utgångs-
punkt i social oro. 

Under året inföll även 20-årsdagen för diskoteksbranden vid Backaplan. I branden 
omkom 63 ungdomar och över 200 skadades. Branden försatte staden i ett katastrof-
läge och påverkade såväl de direkt berörda som hela samhället både regionalt som 
nationellt. I samverkan med Göteborgs stads ungdomssatsning och kulturförvaltning 
samt BOA genomfördes en rad aktiviteter för att hedra och minnas. Seminarier, 
utställningar, fackeltåg, säkerhetsutbildning och tyst minut var några av aktiviteterna. 

Under en vecka genomfördes ett pilotprojekt med namnet PARK på Lundby brand-
station tillsammans med ungdomar i Biskopsgården. PARK står för polis, ambulans, 
räddningstjänst och kollektivtrafik, som tillsammans bjuder in ungdomar till 
brandstationen. Syftet är att under en förmiddag skapa relationer och tillit mellan 
ungdomarna och blåljuspersonalen. Ungdomarna och pedagogerna hämtades vid 
skolan av kollektivtrafik för att tillsammans åka till Lundby brandstation. Där delades 
ungdomarna in i tre grupper och under tre lektioner träffade de representanter från 
polis, ambulans och räddningstjänst. Dagen avslutades med återsamling för avfärd till 
ungdomarnas skola för gemensam lunch. 

PARK har utvärderats av fyra studenter inom sociologi och kriminologi vid Göteborgs 
Universitet. Deras bedömning är att projektet påverkade elevernas uppfattning om 
blåljusyrkena på ett positivt sätt. Under projektet utvecklades också blåljuspersonalens 
förhållningssätt på ett sätt som öppnade upp för ett relationsskapande arbete med 
ungdomarna. Blåljuspersonalen upplevde sig också ha utvecklats i sin yrkesroll och att 
relationen till ungdomarna i Biskopsgården har förbättrats. En annan effekt av 
projektet var att grupperna av blåljuspersonalen upplevde gemenskap och ett effektivt 
sätt att arbeta tillsammans.  
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RSG har under några månader under våren 2018 drivit ett samverkansprojekt kallat 
RSG Ungdom (RSG-U) tillsammans med Individ- och familjeomsorgen i stadsdelen 
Östra Göteborg. RSG har bistått med mentorer som har varit ett stöd i ungdomarnas 
vardag och i kontakten med myndigheter. 

6.1.4 Strategi för sociala risker 
RSG:s verksamhetsområde Sociala risker har sin utgångspunkt i människors livsvillkor 
och levnadsförhållanden, som utgör en förhöjd risk att övergå i social oro. Verksam-
hetsområdet består av fyra kategorier: tillitsskapande aktiviteter, anlagd brand, hot och 
våld mot räddningstjänstpersonal samt samverkan med andra samhällsaktörer. Under 
2018 startade två förbundsförmågegrupper med en gemensam styrgrupp som hanterar 
verksamhetsutveckling, samordning, kvalitetssäkring och utbildning för de aktiviteter 
som faller inom strategin. 

Vid en förhöjd social riskbild ökar risken för att det vid räddningsinsatser kan före-
komma hot eller våld mot blåljuspersonal. Fem gånger under totalt tolv dygn har RSG 
sett tendenser eller omvärldsstörningar som tolkats på ett sådant sätt att beslut om att 
i ett särskilt område enligt fastställd larmplan öka resursmängd och samverkans-
mönster vid räddningsinsatser. 

6.2 Farlig verksamhet 
Under 2018 har hantering av farlig verksamhet bedrivits enligt beslutad roll- och 
ansvarsfördelning, med målsättning att nå upp till beslutad plan för året. Samordning 
och uppföljning har skett löpande i RSG:s råd för farlig verksamhet. Övnings-
verksamhet, tillsyn och samråd med verksamheter fortsätter enligt plan, dock med viss 
tidsförskjutning på grund av brist på kvalificerade handläggare och att resurser har 
prioriterats till annan verksamhet inom RSG. Målet var att påbörja fyra riskanalyser. 
Två är genomförda och en påbörjad. När det gäller samråd och insatsplanering 
kommunal plan återstår några delar jämfört med plan. För att öka måluppfyllelsen 
tillsattes under hösten extra resurser inom övningsverksamheten och målen för årlig 
övning och övning av kommunal plan liksom tillsyner har uppnåtts.  

Det avdelningsgemensamma rådet för att samordna planering och uppföljning samt 
hantera behov av styrning, har sammanträtt vid fem tillfällen under året, enligt plan. 
Under året har inkomna remisser som berör farliga verksamheter och Seveso-
verksamheter hanterats. RSG har även deltagit i klassificeringsärenden samt deltagit i 
externa möten och nätverk som berör farliga verksamheter. 

6.3 Komplex byggnation 
För handläggning av de mest komplexa byggnationerna såsom Västlänken, Karlatornet 
och andra höga byggnader har en förbundsövergripande arbetsgrupp bildats. Denna 
grupp besitter stor kunskap inom både förebyggande och operativa områden och 
skapar förutsättningar för att RSG på bästa sätt kan samordna och hantera komplexa 
byggnationer, både under byggtid och efter färdigställandet. 
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6.4 Brandskydd i bostad 
6.4.1 Strategi 
Brandskydd i bostad är ett av RSG:s prioriterade områden och en strategi har 
utarbetats. Strategin bygger på statistik, forskning och erfarenheter samt ligger till 
grund för bland annat metodval och prioriteringar. Inriktningen är att ingen ska 
omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand och arbetet sker förbunds-
övergripande. 

RSG arbetar för att minska antalet bostadsbränder där frekvensen är hög, det vill säga 
där det ofta brinner. Åtgärder behöver särskilt riktas mot målgrupper och geografiska 
områden som ofta drabbas av bostadsbränder. Målet är även att minska antalet 
bränder där konsekvensen är stor, det vill säga där människor omkommer eller skadas. 
Åtgärder behöver i dessa fall riktas mot särskilt riskutsatta individer och målgrupper. 
Den senaste forskningen visar att vissa faktorer och levnadsmönster leder till en ökad 
risk att skadas eller dö till följd av brand och det individanpassade brandskyddsarbetet 
är ett viktigt verktyg för nå samhällets mest riskutsatta individer och grupper. Detta 
sker bäst i samverkan med andra samhällsaktörer, exempelvis fastighetsägare, 
hemtjänst och socialtjänst.  

Strategin beskriver hur RSG ska organisera sig i frågan om brandskydd i bostad och en 
verksamhetsutvecklare tillsattes i september 2018. Detta är en ny tjänst med 
uppdraget att förbundsövergripande samordna samt utveckla arbetet med strategin. I 
organisationsformen ingår förutom verksamhetsutvecklare och myndighets-
samordnare, stationskoordinatorer, en samordnare för särskilt riskutsatta, en operativ 
samordnare och stödfunktionerna kommunikation samt olycksutredning och analys. 
De olika funktionerna som ingår i organisationen för brandskydd i bostad har under 
hösten 2018 utsetts och de berörda medarbetarna har fått en första introduktion. 
Funktionerna representerar sina respektive avdelningar och enheter och bidrar med 
sin specifika specialistkunskap. Det skapar länkar från strategin till bland annat 
tillsyner av flerbostadshus, det individanpassade brandskyddet för särskilt riskutsatta 
individer och grupper samt MSB-projektet Lärande från bostadsbränder. Strategin 
skapar också en länk till stationernas förebyggande arbete med bostadsbränder, till 
exempel bokat bostadsmöte, återkoppling och uppföljning efter brand samt 
brandskyddsinformation vid lokala event. RSG:s samlade arbete med brandskydd i 
bostad har många olika verktyg att arbeta med på flera olika nivåer. Genom att 
kartlägga vanligt förekommande brandorsaker, drabbade målgrupper och utsatta 
områden är det möjligt att låta behovet styra vilka olika åtgärder som tillsammans 
bedöms ge rätt effekt.  

Arbetet med strategin ska fortsätta att utvecklas och införas under 2019. 

6.4.2 Projektet Lärande från bostadsbränder 
RSG deltar sedan flera år tillbaka i det nationella projektet Lärande från bostads-
bränder. Under 2018 har projektet haft en ambition att skapa ökat inflöde av för-
djupade enkäter till den nationella databasen hos MSB. Enligt planeringen skulle bland 
annat alla räddningstjänster inom storstadsregionerna delta i denna insamling från och 
med förste juli. Vid årets slut kunde konstateras att antalet ifyllda enkäter i den 
nationella insamlingen var lågt och att Svenska Brandskyddsföreningen och MSB 
tillsammans behöver ytterligare stödja och motivera deltagande organisationer. Inom 
RSG är arbetet påbörjat. Statusen hos RSG den 31 december var att det vid cirka 30 
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procent av bostadsbränderna inlämnades en ifylld enkät i MSB-databasen. För att 
skapa lokal nytta av projektet samt bidra till det nationella arbetet, behöver RSG under 
2019 arbeta för att höja antalet ifyllda enkäter. 

6.4.3 De utryckande styrkornas aktiviteter 
Information 
Informationsträffar sker antingen på brandstationer, hos de boende eller som ett 
spontant möte med allmänheten. Träffarna syftar till att öka kunskapen och med-
vetenheten om brandskydd i bostad hos de boende. RSG har arrangerat och deltagit i 
cirka 470 aktiviteter. 

Återkoppling efter brand i bostad 
En aktivitet som uppskattas är då de drabbade får en återkoppling i närtid efter 
branden. Både insatsen och konsekvenserna av händelsen diskuteras. Även 
information om brandskydd lämnas vid dessa träffar. Under året har styrkorna 
genomfört 45 återkopplingar i samband med insatser. 

6.4.4 Återkoppling efter tillbud hos riskutsatt person 
Vid tillbud eller brand hos personer där det finns en förhöjd risk för att brand ska upp-
stå igen eller där en person bedöms ha svårt att agera vid en brand kontaktar RSG 
fastighetsägare, hemtjänst och/eller socialtjänst. RSG delar med sig av sin sakkunskap 
och erbjuder att vara ett stöd i det fortsatta arbetet med att förhindra att brand uppstår 
och lämna orosanmälan om behov föreligger. RSG har varit involverad i åtta ärenden av 
denna typ under 2018. 

6.4.5 Riktad information till personer med utländsk bakgrund 
RSG erbjuder i begränsad omfattning sedan några år tillbaka grundläggande brand-
kunskap till elever som läser svenska för invandrare (SFI) och elever vid kursen 
samhällsorientering på Göteborgs Stads Integrationscentrum. Brandinformationen ska 
ge ökad kunskap och förståelse i syfte att minska antalet bränder i bostäder och 
minimera konsekvenserna i händelse av en eventuell brand. Under 2018 genomfördes 
46 sådana brandinformationer vilket innebär att RSG nått drygt 1 000 av dessa 
personer.  

Mer information om det riktade arbetet inom brandskydd i bostad gällande 
information, rådgivning och tillsyner finns under avsnitt 4. 

7. Personal 
RSG ska vara en arbetsplats som både attraherar, rekryterar och utvecklar kompetenta 
medarbetare. Målet är att vara en attraktiv arbetsplats dit kunniga medarbetare söker 
sig och stannar kvar. Samtliga medarbetare omfattas av arbetsmiljöarbetet och har ett 
gemensamt ansvar för arbetsmiljöns förbättringar. Arbetet för allas lika värde ska 
genomsyra all verksamhet. 

7.1 Attraktiv arbetsplats och kompetens 
7.1.1 Likabehandling 
RSG ska vara en organisation med en öppen och inkluderande arbetsmiljö, tillgänglig 
för alla och fri från diskriminering och trakasserier. Under 2018 har likabehandling 
varit ett av fyra prioriterade områden i verksamhetsplanen.  
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Likabehandlingsplanen för 2018 anger ett antal aktiviteter för att fortsätta arbetet med 
att förtydliga allas lika värde, motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 
möjligheter. Budskapet från ledningen är tydligt, nolltolerans mot trakasserier och 
kränkningar råder, anmälningar utreds och chefer uppmanas att reagera och agera. 
Som ett led i likabehandlingsarbetet har temat för Ledningens forum 2018 varit lika-
behandling och inkludering. Cheferna har givits tillfälle att hämta in kunskap och 
diskutera vardagens utmaningar inom ämnet. 

En ny förbundsbestämmelse gällande arbetet med att motverka kränkande sär-
behandling och sexuella trakasserier har tagits fram. Ett antal workshops med temat 
kränkningar, sexuella trakasserier och språkbruk har genomförts under 2018 och 
kommer att fortsätta under 2019. Arbetet med att anpassa RSG:s lokaler utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv har fortsatt under 2018 genom projektet En arbetsplats för 
alla. RSG har under året aktivt deltagit i konferenser och arrangemang kopplat till 
Nätverket Jämställd räddningstjänst (NJR). Under december månad övertog RSG 
värdskapet för NJR 2019. 

7.1.2 Kompetensförsörjning 
Arbetet med att ta fram en förbundsövergripande kompetensförsörjningsplan har 
intensifierats under 2018. Ett analysarbete har genomförts i samarbete med respektive 
avdelning inom förbundet kring framtida kompetensbehov. Analysarbetet kommer att 
sammanställas under första halvåret 2019.   

Rekryteringsprocessen är en del av kompetensförsörjningsprocessen och har ytter-
ligare utvecklats under 2018. Ett av årets speciella fokusområden har varit tjänster 
inom bristyrken och ett annat har varit att utveckla rekryteringsprocessen för RiB. 

7.1.3 Rekrytering och avgång 
Det är fortsatt högkonjunktur på arbetsmarknaden vilket medför en hög konkurrens 
om personal. Generellt sett finns ett stort intresse för RSG som arbetsgivare vilket 
resulterar i många sökanden vid rekrytering. Några grupper som dock är svåra att 
rekrytera är brandingenjörer, brandskyddskontrollanter och tekniker. Inom dessa 
grupper råder en utbredd brist och konkurrens om utbildad personal.  

Under 2018 har RSG tillsvidareanställt 49 medarbetare (12 kvinnor, 37 män), varav 20 
heltidsbrandmän i utryckningstjänst. Det som utmärker rekryteringarna för 2018 är att 
förbundet beslutat att ha service- och lokalvård i egen regi istället för att hyra in 
lokalvård. Verksamheten för brandskyddskontroll har under året genomgått en 
organisationsförändring vilket medfört att ytterligare en enhetschef tillsatts. 

Mot bakgrund av det strategiska arbetet med att minska antalet bostadsbränder har 
Avdelningen för myndighetsärenden tillsatt en biträdande avdelningschef samt en ny 
tjänst som verksamhetsutvecklare för brandskydd i bostad. Under året har RSG även 
inrättat en ny tjänst som miljöstrateg på Tekniska avdelningen. 

7.1.4 Personalomsättning 
Under en längre period har RSG, i jämförelse med andra organisationer, haft en låg 
personalomsättning. Statistiken visar en minskning från 7,7 procent (2017) till 
6,2 procent (2018). Den personalomsättning som finns kan till största del förklaras 
utifrån rörlighet på arbetsmarknaden samt pensionsavgångar. En närmare analys av 
personalomsättningen kopplat till kön visar att det, till skillnad från år 2017, inte är 
någon större skillnad mellan män och kvinnor.  
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Under 2018 har 43 tillsvidareanställda medarbetare slutat (sju kvinnor, 36 män). 
18 personer har avgått med pension, varav 14 med särskild avtalspension och fyra med 
ålderspension. 21 personer har slutat på egen begäran och fyra personer har slutat av 
andra orsaker. 

Till skillnad från förbundet i stort har personalomsättningen ökat på Avdelningen för 
myndighetsärenden och Tekniska avdelningen. Det är också inom dessa avdelningar de 
yrkesgrupper återfinns som är svårrekryterade till exempel brandingenjörer, brand-
skyddskontrollanter och tekniker. Ett skäl till den högre personalomsättningen inom 
dessa avdelningar kan vara den gynnsamma arbetsmarknaden.  
 

 2018 2017 2016 

Förbundsstaben* 0,0 0,0 5,0 
Insatsavdelningen 4,9 4,6 4,5 
Avdelningen för myndighetsärenden 11,9 5,3 3,9 
Avdelningen för operativ ledning 2,9 12,7 5,7 
Tekniska avdelningen 14,5 9,7 7,3 
Avdelningen för verksamhets- och chefsstöd 4,1 25,0 7,7 
Total RSG 6,2 7,7 5,0 

*inklusive förbundsledning, operativ chef och kommunikationsenhet 

Tabell 3 Personalomsättning per avdelning i procent 

 

7.1.5 Ledarutveckling 
Som ett led i den strategiska kompetensförsörjningen har under hösten 2018 den 
andra omgången av traineeprogram för högre operativa ledare startat. Syftet med 
programmet att erbjuda medarbetare möjligheten att få prova på en roll inom operativ 
ledning och att bredda sin kompetens, få en ökad helhetssyn om RSG:s verksamhet 
samt tydliggöra förbundets karriärvägar. Programmet pågår fram till och med våren 
2019. 

För att stärka och utveckla ledarskapet inom RSG kommer samtliga chefer och 
operativa befäl att genomgå ett tredagars ledarutvecklingsprogram. Programmet 
baseras på RSG:s ledaridé som anger att ledarskapet inom RSG ska kännetecknas av 
helhetssyn, situationsanpassning och mod. Programmet startade under senare delen av 
2018 och kommer att pågå under en tvåårsperiod. Målsättningen är att tillsammans 
skapa en gemensam och tydlig grund för att verka och agera som chef och ledare inom 
räddningstjänsten. 

7.1.6 Attraktiv arbetsplats 
RSG ska vara en arbetsplats som både attraherar, rekryterar och utvecklar kompetenta 
medarbetare. Med sikte på att RSG fortsättningsvis ska vara en attraktiv arbetsgivare 
och konkurrera om tillgänglig arbetskraft har gruppen som arbetar med RSG:s 
arbetsgivarvarumärke påbörjat ett aktivt arbete under 2018. Gruppen har arbetat med 
att analysera behov samt vilka olika åtgärder som skulle kunna ge god effekt.  
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7.2 Arbetsmiljö och hälsa 
RSG:s arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del av vardagen och förbundet ska bedriva 
ett aktivt och förebyggande arbetsmiljöarbete med hög säkerhet och kvalitet. Det 
innebär att systematisera förbundets arbetsmiljöaktiviteter, riskbedöma samt arbeta 
förebyggande. Alla perspektiv i arbetsmiljön ska beaktas: organisatoriska, sociala och 
fysiska faktorer. 

RSG ska också vara en organisation med en öppen och inkluderande arbetsmiljö som är 
tillgänglig för alla och där diskriminering och trakasserier inte förekommer. Det 
yttersta målet är att alla anställda ska ha en sund, säker och stimulerande arbetsmiljö 
som främjar hälsa, arbetsglädje, kvalitet och effektivitet. 

7.2.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Under 2018 förtydligades strukturen för det systematiska arbetsmiljöarbetet bland 
annat genom att ett arbetsmiljöårshjul implementerades. Strukturen i årshjulet 
innefattar en systematik när olika arbetsmiljöaktiviteter ska genomföras, följas upp 
samt när samverkan ska ske. En handlingsplan med mål och aktiviteter upprättades per 
avdelning och enhet.  

En specifik kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön för RSG:s chefer har 
genomförts.  

Tydliggörande av uppgifter och ansvar  
Som ytterligare ett led i utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har 
chefens roll och ansvar förtydligats genom en tydligare arbetsmiljödelegation. 
Utbildningsinsatser har genomförts för alla chefer. 

Vid utredning av allvarliga händelser är samarbete etablerat mellan olycksutredning, 
analys och arbetsmiljöprocessen. Kompetensmatriser som beskriver förväntad 
kompetens och rollmatriser som förtydligar kompetens för roll, ansvar och befogen-
heter är framtagna för samtliga ledningsfunktioner på skadeplats. Implementeringen 
påbörjades 2018 och kommer fortgå under 2019. 

Arbetsskador och tillbud 
Alla arbetsskador, tillbud och avvikelser inom arbetsmiljöområdet anmäls i ett 
webbaserat system (LISA) som Miljödata AB tillhandahåller. Systemet ska utgöra ett 
stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet och de rapporterade händelserna ska 
riskbedömas, följas upp och åtgärdas.  

En revidering av systemet har genomförts i en partssammansatt arbetsgrupp med syfte 
att inkludera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på ett tydligare sätt och 
säkerställa att systemet tillgodoser förbundet med kvalitativa underlag för analys och 
förebyggande åtgärder. Eftersom en revidering av systemet har skett mitt i verksam-
hetsåret 2018 är statistiken grundad på både gamla och nya parametrar. Det är först 
under 2019 som förbundet kan få en helhetsbild utifrån den revidering som nu 
genomförts. 

Utbildning för chefer i LISA är framflyttad och kommer att verkställas under 2019. 

Det totala antalet rapporterade händelser är 267, varav 116 avvikelser, 90 tillbud och 
61 arbetsskador. En synlig trend är att tillbudsrapporteringen har ökat för tredje året i 
rad, däremot har avvikelserapporteringen minskat. Arbetsskaderapporteringen har  
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ökat markant jämfört med 2017. För att förbundet ska kunna arbeta förebyggande och 
riskreducerande är en hög anmälningsgrad viktig när en händelse har inträffat, men 
också analys och riskreducerande åtgärder. 
 

 
Diagram 4 Anmälda arbetsskador, tillbud och avvikelser 

 

De arbetsskador som har störst anmälningsfrekvens är fysisk överbelastning, fallskada, 
feltramp och slag eller stötte emot något. Av de anmälda tillbuden är cirka en tredjedel 
fordonstillbud, följt av tillbud med maskin/verktyg och falltillbud.  

Genom att systematiskt arbeta med riskfaktorerna i arbetsmiljön, kartlägga, analysera 
och följa upp olyckshändelser och tillbud, skapas goda förutsättningar att förebygga 
olyckor. Ett arbete och en dialog har påbörjats kring hur RSG kan utveckla formerna för 
hantering av arbetsskador och tillbud, och arbetet kommer att fortgå under 2019. 

7.2.2 Förebyggande arbete och rehabilitering 
Tidiga förebyggande insatser är en framgångsfaktor när det gäller att sänka 
sjukfrånvaro, förbättra arbetsförmåga och förebygga ohälsa. När en med-arbetare är i 
behov av rehabilitering eller förbyggande insatser sker ett aktivt och nära samarbete 
mellan chef och medarbetare samt vid behov även företagshälsan. 

Genom att i ett tidigt skede fånga upp signaler på ohälsa i kombination med ett aktivt 
arbete med anpassningsåtgärder inom förbundet skapas goda förut-sättningar att 
förebygga ohälsa och sjukfrånvaro. Genom nytt lagförslag har dessutom kraven på 
arbetsgivaren ökat att i ett tidigt skede upprätta en plan för rehabilitering och återgång 
i arbete.  

Under 2018 har en ny upphandling av företagshälsa skett och förnyat avtal har tecknats 
med Previa som expertfunktion och stöd i det rehabiliterande, före-byggande och 
främjande arbetet.   

 

Arbetsskador Tillbud Avvikelser
2016 57 65 107
2017 39 67 137
2018 61 90 116
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Sjukfrånvaro 
För förbundet noteras en fortsatt positiv trend med stabil nivå för sjuk-frånvaron och 
fortsatt relativt låga siffror. Förbundets totala sjukfrånvaro jämfört med föregående år 
visar en minskning med 0,1 procent. Förbundets totala sjukfrånvaro på 3,5 procent är 
fortfarande låg jämfört med samhället i stort och övriga kommuner i regionen. 
Korttidsfrånvaron visar en knapp minskning med 0,1 procent och långtidsfrånvaron 
ligger på samma nivå som föregående år. 

 
Diagram 5 Sjukfrånvaro 

 
Sjukfrånvaro kvinnor och män 
Sjukfrånvaron uppdelad på kön visar på marginella skillnader i den totala 
sjukfrånvaron mellan män och kvinnor. Korttidssjukfrånvaron ligger i princip på 
samma nivå både för män och kvinnor.  Kvinnors sjukfrånvaro har dock minskat, 
främst långtidssjukfrånvaron, medan männens ligger kvar på samma nivå som 
föregående år. Det bör poängteras att gruppen kvinnor är betydligt färre vilket 
medför att en individs sjukskrivning får större effekt på den totala sjukfrånvaron 
inom gruppen kvinnor.  

 
Diagram 6 Sjukfrånvaro fördelat på kön 

Total Dag 1-14 Dag 15-90 Dag 91-
2016 3,3 1,5 0,9 0,9
2017 3,6 1,7 0,9 1,0
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Sjukfrånvaro per åldersgrupp 
Störst skillnader i sjukfrånvaro återfinns inom åldersgruppen upp till 29 år där sjuk-
frånvaron har ökat med 0,5 procent. Den ökning i sjukfrånvaro som skedde i denna 
åldersgrupp under samma period föregående år tenderar att fortsätta. Inom ålders-
gruppen 30–49 år har sjukfrånvaron minskat med 0,3 procent. I gruppen 50 år och 
äldre har sjukfrånvaron ökat med knappt 0,2 procent.  
 

 
Diagram 7 Sjukfrånvaro fördelat på ålder 

 
7.2.3 Förebyggande hälsoarbete – fysisk arbetsförmåga  
Under 2018 beslutades att införa årlig uppföljning av fysisk förmåga för utryckande 
brandmän. Vid nyanställning av brandman ställs krav på fysisk arbetsförmåga 
genom testmoment relaterade till arbete vid räddningsinsatser. Syftet med 
regelbunden årlig  
uppföljning är att underlätta för utryckande brandman att kunna upprätthålla den 
allsidiga fysiska arbetsförmågan över tid, men också att minska risken för skada 
och ohälsa i arbetet. 
7.3 Samverkan 
Samverkan syftar till att skapa ett forum för dialog mellan arbetsgivaren och de fackliga 
organisationerna. Parterna har gemensamt ansvar för att aktualisera frågor om verk-
samhetens utveckling, hälsa och arbetsmiljö. Samverkan mellan parterna är ett av de 
områden som regelbundet behöver diskuteras och utvecklas i syfte att förbättra rutiner 
och relationer.  

RSG:s samverkansavtal innefattar tre samverkansnivåer: enhet, avdelning samt 
förbundsnivå. Under 2018 har tyngdpunkten varit att tydliggöra de olika samverkans-
nivåerna och sätta struktur för avdelningsråd och förbundsråd. Som ett utvecklings-
område inom samverkan fortsätter RSG är att utveckla formerna för förbundets 
arbetsplatsträffar. 
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7.4 Lönepolitik 
Lönesättning inom RSG ska bidra till ett positivt samband mellan lön, motivation och 
resultat. Arbetet med den strategiska målsättningen för hur lönestrukturen ska se ut på 
lång och kort sikt fortgår. 

Löneöversyn 
I enlighet med löneavtalet HÖK görs årligen en löneöversyn. Arbetet sker i samverkan 
med fackliga organisationer. Målsättningen för 2018 var att ny lön skulle fastställas 
inom samtliga avtalsområden under våren. Löneöversynen 2018 gav en genomsnittlig 
löneökning motsvarande 2,2 procent totalt, vilket är på samma nivå som 2017 års utfall 
på 2,2 procent och 2016 års utfall på 2,25 procent. 

7.5 Semesterskuld och övertidsskuld 
Semesterskulden till medarbetarna har minskat från 12 599 dagar (2017) till 
11 739 dagar (2018). När det gäller skulden för inarbetad och ej uttagen övertid har 
det skett en marginell minskning från 10 466 timmar (2017) till 9 747 timmar (2018), 
vilket motsvarar drygt 2,3 mkr. 

7.6 Övriga personalnyckeltal 
7.6.1 Personalvolym och personalstruktur 
Antalet anställda i förbundet var den 31 december 2018 totalt 859 inklusive tids-
begränsat anställda (105) och beredskapsanställda (157). I förbundet finns 
596 tillsvidareanställda män och 101 tillsvidareanställda kvinnor, vilket motsvarar 
85,6 procent respektive 14,4 procent. Andelen kvinnor i förbundet har ökat med 
0,04 procent sedan 2017. 

Utifrån befattningar ser den procentuella fördelningen mellan män och kvinnor ut 
enligt nedanstående diagram. 

 
 

Kvinnor 
procent 

Män 
procent 

Administratörsarbete 69 31 
Handläggararbete 73 29 
Ledningsarbete  19 81 
Instruktör/handledare  13 86 
Hantverksarbete  7 93 
Brandingenjör  21 79 
Brandinspektör  7 93 
Brandmästare * 4 96 
Brandman  4 96 
Lokalvård/städ  85 15 
Tekniker och ingenjör  5 95 
Totalt  12 88 

* I denna AID-grupp ingår styrkeledare, LC-ledare, insatsledare 
 stabschef och stationsledare. 

Tabell 4 Könsfördelning enligt AID-kodning, tillsvidareanställda 
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Antalet anställda har ökat från 848 medarbetare (2017) till 859 (2018). Gruppen RiB-
anställda har ökat från 144 till 157 personer. Andelen timanställd personal i förbundet 
motsvarar 1,2 procent, en minskning från 2,2 procent föregående år.  

RSG har också ett antal personer mellan 18 och 65 år uttagna med tjänsteplikt och 
anslutna till något av förbundets sju räddningsvärn. Vid dessa värn finns 93 personer 
till förfogande, en marginell ökning från 2017 då 91 personer var anslutna till något av 
räddningsvärnen.  

Se även bilaga 1, Personalstatistik. 

7.6.2 Föräldraledighet 
RSG ska underlätta och bidra till att medarbetare kan kombinera karriär och familjeliv. 
Faktorer som kan underlätta ska uppmärksammas och i möjligaste mån beaktas.  

Den nationella statistiken för föräldraledighet visar att kvinnor tar ut merparten av 
föräldraledigheten, stannar oftare hemma för vård av sjukt barn samt tar i högre 
utsträckning ut ledighet i samband med lov och inskolning. 

Statistik från 2018 visar att RSG:s kvinnliga anställda har tagit ut 29 procent av det 
totala uttaget av föräldraledighet. Under 2018 var andelen kvinnliga anställda 
14,4 procent och trots att andelen kvinnliga anställda på RSG är betydligt lägre än 
andelen män står kvinnor för en tredjedel av förbundets totala uttag av 
föräldraledighet.  

Uttag av föräldraledighet ökade markant under sommarperioden 2018 i jämförelse 
med 2017. 

 

 
Diagram 8 Uttag föräldraledighet antal dagar 

 

7.6.3 Åldersstruktur 
Medelåldern för förbundets tillsvidareanställda är 45 år. Medelåldern för brandmän 
heltid är 41 år, vilket är samma som föregående år.  

Personalstatistik redovisas bilaga 1. 
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8. Ekonomisk redovisning 
8.1 Resultaträkning 
8.1.1 Ekonomiskt resultat 
Förbundet redovisar för 2018 ett resultat på –19,7 mkr. Årets budget var under-
balanserad med -4,0 mkr och budgetavvikelsen är därmed -15,7 mkr. I årets resultat 
ingår en resultatstörande post som utgörs av en utbetalning och utfästelser om 
ytterligare utbetalningar, sammanlagt 22,5 mkr. Dessa kostnader är följden av 
överenskommelsen RSG ingått med Stena Oil om att företaget avstår från 
besittningsskyddet som hyresgäst och avflyttar från utbildnings- och 
övningsanläggningen Färjenäs. Hela kostnaden, 22,5 mkr, redovisas i årets resultat, 
varav 9,0 mkr utbetalats under 2018. Resterande belopp kommer att utbetalas enligt 
plan under kommande år. Med justering för denna post uppgår årets resultat till 
2,8 mkr, och är därmed en avvikelse med 6,8 mkr från budget. 

Underbalanseringen av årets budget avsåg att täcka underskott för fortsatt uppbyggnad 
av verksamheten för brandskyddskontroller och sotningstjänster. Det faktiska under-
skottet för denna verksamhet uppgick vid årets slut till minus 2,8 mkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5 Resultat i mkr, jämförelse 2017–2018 

 

8.1.2 Verksamhetens intäkter 
Förutom medlemsavgifterna bidrar extern finansiering med ca 15 procent till 
förbundets kostnadstäckning och omfattar intäkter för larm, myndighetsutövning, 
utbildning och hyror samt övriga intäkter. Intäkterna uppgår till 96,6 mkr och jämfört 
med budget redovisas ett överskott på 8,7 mkr.  

Ersättning avseende nationellt stöd i samband med sommarens skogsbränder ingår 
med 5,3 mkr, varav 4,9 mkr utgörs av ännu ej utbetalda ansökningar till MSB. 
Därutöver ingår intäkter för fakturering av tjänster i samarbetet gränslös räddnings-
tjänst vilket bidrar till ett överskott jämfört med budget. Även viss försäljning av 

 
Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Utfall 
2017 

Verksamhetens intäkter 96,6 87,9 84,3 
Summa intäkter 96,6 87,9 84,3 
Entreprenad- & konsultkostnader -24,4 -22,8 -23,9 
Personalkostnader -489,0 -504,8 -466,9 
Övriga verksamhetskostnader -101,5 -101,0 -98,6 
Jämförelsestörande kostnader -22,5 0,0 0,0 
Summa kostnader -637,4 -628,6 -589,4 
Avskrivningar -31,0 -31,5 -26,8 
Summa nettokostnader -668,4 -660,1 -616,2 
Medlemsavgifter 562,2 578,5 549,3 
Finansiella intäkter 3,0 3,0 3,0 
Finansiella kostnader -13,1 -13,3 -10,6 
Årets resultat -19,7 -4,0 9,8 
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anläggningstillgångar som exempelvis 1,0 mkr avseende andningsskydd återköpta av 
leverantör inför kommande upphandling av ny utrustning.  

Intäkterna påverkas också positivt av nytillkomna larminstallationer samt ersättning 
för obefogade automatlarm.  

Inom utbildningsverksamheten har färre genomförda externa utbildningar medfört 
sjunkande intäkter under året. 

Intäkterna från tillsynsverksamhet och utfärdade tillstånd sjunker beroende på särskilt 
resurskrävande arbete med tillsynsobjekten och på färre inkomna tillstånds-
ansökningar.  

8.1.3 Verksamhetens kostnader 
Entreprenad- och konsultkostnader 
Entreprenad- och konsultkostnader uppgår till 24,4 mkr vilket är 1,6 mkr mer än 
budgeterat. Kostnaderna omfattar förutom utredningar, utvärderingar och annat 
expertstöd, även kostnader för inhyrd personal. Här ingår kostnader som SOS Alarm 
fakturerar RSG för räddningstjänsterna inom GR och dessa kostnader vidarefaktureras 
i sin tur. 

Personalkostnader 
Personalkostnaderna utgör 75 procent av verksamhetskostnaderna och uppgår under 
2018 till 489,0 mkr. I totalbeloppet ingår förutom löner och sociala avgifter även 
pensionspremier. Den totala pensionskostnaden inkluderar förutom pensionspremier 
även ränta på pensionsavsättning. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 6 Personalkostnader i mkr, jämförelse 2017–2018 

 

Årets lönerevision har medfört en genomsnittlig ökning av lönenivån med 2,2 procent. 
Den nya lönen gäller från maj för Kommunals avtalsområde och från april för övriga 
personalorganisationers avtalsområden. 

Kostnaden för löner och sociala avgifter redovisas med endast en mindre avvikelse, 
-0,2 mkr, jämfört med budget. Precis som tidigare år har RSG även under 2018 haft ett 
antal vakanser, föräldraledigheter och frånvaro som resulterat i lägre personal-
kostnader. Det är fortsatt svårt att rekrytera vissa yrkeskategorier. Sommaren 2018 
infördes egen höjd beredskap med anledning av risk för skogsbränder och i samband 
med event och händelser. Därutöver har RSG agerat stöd till andra räddningstjänster i 
nationell skogsbrandsbekämpning och dessa extra resurser har medfört högre 
kostnader för extra personal/övertid. Ansökan om ersättning för kostnader vid stöd i 
nationella insatser har gjorts till MSB och redovisas under intäkter. 

 
Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Utfall 
2017 

Löner och sociala avgifter -422,2 -422,0 -401,1 
Pensionspremier och särskild löneskatt -66,8 -82,8 -65,8 
Summa personalkostnader -489,0 -504,8 -466,9 
Pensionspremier och särskild löneskatt -66,8 -82,8 -65,8 
Finansiell pensionskostnad (ränta) -13,0 -13,2 -10,5 
Summa pensionskostnad -79,8 -96,0 -76,3 
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Pensionskostnader budgeteras och redovisas baserat på pensionsprognoser från KPA. 
Administrativa pensionskostnader tillkommer och årsbudgeten för 2018 uppgår till 
96 mkr. Årets pensionskostnad inklusive särskild löneskatt och finansiella pensions-
kostnader är 79,8 mkr. Budgetöverskottet på 16,2 mkr återbetalas till medlems-
kommunerna.  

Övriga verksamhetskostnader 
Övriga verksamhetskostnader består av övriga personalkostnader, lokaler, materiel 
och tjänster. Kostnaderna på 101,5 mkr för året tangerar så gott som budget 101 mkr. 
Total kostnad, inklusive jämförelsestörande kostnad 22,5 mkr avseende uppgörelse 
med Stena Oil, uppgår till 124 mkr. Underskott respektive överskott gentemot budget 
skiftar mellan avdelningarna och beror på förutsättningar och resurser som under året 
varierar inom respektive verksamhet.  

Avskrivningar 
Avskrivningar för året uppgår till 31 mkr vilket är i nivå med årets budget 31,5 mkr. 
I samband med omstrukturering i anläggningsregistret under föregående år blev ett 
antal anläggningstillgångar inte avskrivna enligt plan. Korrigering med 1,9 mkr i  

avskrivningskostnader tillhörande 2017 har därför skett och belastar resultatet 2018. 
En ny rutin med tillhörande felsökningsrapport har skapats för att säkerställa att 
avskrivningarna sker korrekt i systemet. 

8.1.4 Medlemsavgifter 
Medlemsavgifterna från kommunerna består av två delar, dels medlemsavgift för 
räddningstjänstverksamhet och dels för pensionskostnader enligt KPA:s beräkning. De 
båda budgetarna och medföljande redovisning hålls separerade då pensionskostnader 
regleras för sig genom en avräkning mellan preliminära och faktiska kostnader vid 
årets slut med respektive medlemskommun. I bokslutet 2018 understiger pensions-
kostnaderna enligt KPA:s beräkningar den preliminära/budgeterade medlemsavgiften 
för pensioner 2018 och förbundet återbetalar 16,2 mkr till medlemskommunerna.  

Medlemsavgifter för räddningstjänstverksamhet räknades upp med 2,0 procent inför 
2018.  

8.1.5 Finansiella poster 
Finansiella intäkter 
Finansiella intäkter består av reverslån till Göteborgs Stads koncernbank. 

Finansiella kostnader 
Finansiella kostnader består huvudsakligen av kostnader för ränte- och basbelopps-
uppräkning av årets pensionsavsättning. Budgeterat och bokfört belopp redovisas i 
enlighet med KPA:s prognosvärden.  

Resultaträkningen redovisas i bilaga 2. 

8.2 Balansräkning 
8.2.1 Tillgångar 
Balansomslutningen uppgår till 795,9 mkr, en minskning med 23,8 mkr från 
föregående år.  

Anläggningstillgångarna minskar med 9,6 mkr. Större investeringar under tidigare år 
ger ökad värdeminskning för avskrivningar under 2018. 
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Finansiella tillgångar, 375 mkr, utgörs av reverslån till Göteborgs Stads koncernbank 
precis som föregående år.  

8.2.2  Skulder 
Förbundets pensionskostnader utgörs dels av under året utbetalda pensioner och 
pensionspremier, dels av årets förändring av pensionsavsättningen. Härtill kommer 
den finansiella kostnaden på pensionsavsättningen. Medlemskommunerna ersätter 
förbundet för samtliga pensionskostnader. 

Avsättningarna för pensioner och löneskatt ökar med 17,8 mkr. Övriga avsättningar 
består av avsättning sedan tidigare år för sanering av mark på Färjenäs, 5,8 mkr. 
Resterande del 0,4 mkr avser avgångslön. 

Långfristiga skulder på 9,6 mkr avser dels 0,7 mkr investeringsbidrag från tidigare år 
från MSB för reservkraft i Kungsbacka samt bidrag från försäkringsbolaget Göta Lejon 
till inköp av skärsläckare. Därutöver ingår 9,0 mkr avseende kommande delbetalning 
enligt avtal med Stena Oil om avflyttning från anläggningen på Färjenäs. 

Leverantörsskulderna är 5,4 mkr lägre än 2017. Inga särskilda händelser föreligger i 
bokslutet 2018. 

Övriga kortfristiga skulder består till största delen av återbetalning av medlemsavgift 
för pensioner med 16,2 mkr samt kommande delbetalning på 4,5 mkr enligt avtal med 
Stena Oil om avflyttning från anläggningen på Färjenäs.  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår till 86,7 mkr, en minskning med 
38,2 mkr sedan 2017. 

8.2.3 Eget kapital - analys 
Det egna kapitalet minskar under 2018 med 20,2 mkr. 

 

 

 

 

 

Tabell 7 Eget kapital 2018 i tusental kronor 
 

Bokslutet 2017 
Sedan beslutet att förbundet skulle behålla pensionsavsättningen som arbetades upp 
enligt det dåvarande pensionssystemet före 1998, hade det egna kapitalet ökat med 
24,9 mkr från ursprungligen 90,0 mkr, till 115,0 mkr i bokslutet 2017. Förbundet fick 
behålla pensionskapitalet för att kunna finansiera de egna investeringarna. 

Ökningen av det egna kapitalet bestod dels av positiva årsresultat dels av medel som 
tillförts det egna kapitalet genom en donation från Stena AB på 5,0 mkr 2006 och 4,9 
mkr från Lerums kommun 2007. Den inbetalningen gjordes för att Lerums andel av för-
bundets egna kapital skulle motsvara samma ägarandel som kommunen utgjorde av 
förbundet enligt förbundsordningen, det vill säga samma villkor som för samtliga 
medlemskommuner. 

 
            tkr      

Eget kapital 2017 114 987 
2018 års verksamhetsresultat 2 805 
Nyttjande av donationsmedel -553 
Överenskommelse Färjenäs -22 500 
Eget kapital 2018 inkl årets resultat 94 739 
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Bokslutet 2018 
Det egna kapitalet 2018 har påverkats av årets resultat för räddningstjänstverksamhet, 
nyttjande av donationsmedel från Stena AB samt överenskommelsen med Stena Oil 
angående Färjenäs.                

Balansräkningen redovisas i bilaga 3.                                                                                      

8.3 Balanskravsresultat 
Uppgifter om årets balanskravsresultat ska redovisas i förvaltningsberättelsen och är 
ett resultat som rensats för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksam-
heten. Med det avses exempelvis vinst eller förlust från värdepappershantering och 
fastighetsförsäljning. Förbundet har inte några sådana ekonomiska händelser att ta 
upp. Det finns inte heller någon resultatutjämningsreserv att ta hänsyn till i samman-
hanget. Årets balanskravsresultat är därmed detsamma som det redovisade resultatet, 
-19,7 mkr.   

Förbundet har träffat en överenskommelse med Stena Oil om att förbundet ska betala 
en ersättning för att Stena Oil ska avstå från indirekt besittningsskydd från de lokaler 
och anläggningar företaget hyr på Färjenäs för oljehanteringsverksamhet. Ersättnings-
beloppet uppgår till sammanlagt 22,5 mkr fördelat på tre utbetalningstillfällen. Under 
2018 har en första utbetalning om 9,0 mkr skett och hela det överenskomna beloppet 
om 22,5 mkr bokförs 2018. Denna typ av kostnad är inte att likställa med de poster som 
normalt får ingå i beräkningen av ett balankravsresultat.  

Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat regleras de närmast 
följande tre åren. Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravs-
resultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl.  

RSG har beslutat att nyttja fastigheten Göteborg Färjestaden 20:5 för att skapa en 
framtida utbildnings- och övningsanläggning och har överenskommit med Stena Oil om 
företagets avflyttning. Redan vid förvärvandet av fastigheten var förbundet medvetet 
om miljöproblematiken och kommande saneringskrav som är följden av långvarig 
oljehantering på området. Förbundet har ett eget kapital som före överenskommelsen 
med Stena Oil uppgick till över 100 mkr och medlemskommunernas inställning är att 
dessa medel får nyttjas för sanering och andra kostnader som uppkommer i samband 
med att Färjenäs tas i bruk som förbundets utbildningsanläggning.  

Överenskommelsen med Stena Oil, som innebär en kostnad motsvarande 22,5 mkr, är 
att betrakta som synnerliga skäl vad gäller reglering av negativt balanskravsresultat 
enligt kommunallagen. Förbundsstyrelsen föreslår därför att förbundsfullmäktige inte 
beslutar om någon reglering. Hela kostnaden för överenskommelsen belastar enbart 
2018 års resultat. 

Det medför att 2018 års negativa balanskravsresultat, som uppgår till -19,7 mkr, inte 
regleras. 

8.4 Resultatutjämningsreserv 
Det fattades vid medlemssamrådet den 10 oktober 2014 ett enigt beslut om att 
förbundet inte ska bygga upp en resultatutjämningsreserv, då medlemskommunerna 
ytterst beslutar om och ansvarar för förbundets ekonomiska ram. 
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8.5 Investeringar 
Förbundet har investeringsmedel i form av egna tillgångar och behöver inte låna upp 
medel vid investeringar. Eftersom förbundet tilldelas en årlig budgetram för drift-
kostnader och ska visa ett årligt nollresultat, budgeteras årets förväntade avskriv-
ningar. Det är därmed ytterst avskrivningsbudgetens storlek som styr hur mycket 
investeringar RSG har råd med. Investeringar hanteras genom beredningsmöten och 
direktörsbeslut inom ramen för beslutad avskrivningsbudget. 

Under 2018 gjordes investeringar för 22,2 mkr jämfört med 18,1 mkr under föregående 
år. De större investeringarna under året var bland annat följande: 

• Kommunikationsutrustning för användning i samband med räddningsuppdrag; 
radioutrustning med tillbehör avsett för bland annat rökdykning. 

• Navigeringsstöd och mobila enheter avseende verksamhetssystemet Daedalos. 
• Fordon: personfordon, offensiv enhet, räddningsenhet, fordon till insatsledare 

och insatschefer samt ett antal ATV (sexhjulingar) till RiB och värn. 
• Inom IT har investerats i utbyggnad av WiFi på heltids- och RiB-stationerna 

samt ett gästnätverk på Gårda och Kålltorp. 
• IT-utrustning som exempelvis Core Switch, datorer och servrar. 

Därutöver har investerats i materiel som brandslang, rökskyddsutrustning, findisk-
maskiner för Renare arbetsplats (RAP), utrustning till utbildningsverksamheten samt 
övrigt som exempelvis räddningsutrustning, träningsutrustning och möbler. 

8.6 Nettokostnad för räddningstjänst per invånare 
Förbundets medlemskommuner har inte samma kostnad per invånare för räddnings-
tjänst. Variationen beror på respektive kommuns risktopografi och befintliga budget 
vid tiden för anslutningen till förbundet. Även befolkningsutvecklingen påverkar 
beräkningen av nettokostnad och förändring.  

Från 2019, med infasning till och med 2021, införs en ny modell för finansieringen av 
förbundet som innebär en sammanvägning av folkmängd, landareal samt en grund-
avgift enbart för Göteborgs Stad. Genom att infoga en avgift för Göteborgs Stad i 
modellen blir respektive medlemskommuns avvikelse mot nuvarande avgift mindre än 
om enbart folkmängd, landareal eller en kombination av båda används i beräkningen. 
Modellen innebär att det inte heller i fortsättningen kommer att vara samma 
nettokostnad per invånare inom förbundet.  

 2014 2015 2016 2017 2018 
Göteborg 658 657 658 676 688 
Mölndal 607 624 625 636 584 
Kungsbacka 585 598 598 613 616 
Partille 471 482 485 498 503 
Härryda 592 608 610 630 638 
Lerum 782 801 805 823 828 
RSG totalt 642 645 647 664 669 
      
Förändring i procent -5,82 % 0,57 % 0,19 % 2,68 % 2,35 % 
Uppräkning av medlemsavgiften 
exkl. pension  

2,40 % 2,04 % 2,00 % 3,00 % 2,00 % 

Tabell 8 Nettokostnad per invånare i kronor 
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8.7 Övrig ekonomisk redovisning 
Noter, kassaflödesanalys och nyckeltal redovisas i bilagorna 4–6. 

9. Intern styrning och kontroll 
På förbundsstyrelsens uppdrag genomfördes fyra internkontroller under 2018. Dessa 
gällde RSG:s attestprocess, RSG:s interna systematiska brandskyddsarbete samt 
granskning av IT-säkerhet Daedalos. Kontrollerna med rekommendationer redovisas 
nedan. 

9.1 RSG:s attestprocess 
Förbundsfullmäktige fattar beslut om förbundets attestregler. Syftet med attest-
reglerna är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel i förbundets ekonomiska trans-
aktioner. Attest innebär att man intygar att transaktionen är kontrollerad och felfri. 
Förbundsstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering samt för att 
vid behov ta initiativ till förändring av reglerna. Förbundsdirektören har attest-
behörighet för hela förbundet, beslutar om övriga medarbetares attestbehörigheter 
samt ansvarar för att utsedda attestanter får tillräcklig kunskap om uppdragets inne-
börd och gällande regler. 2018 års granskning inom området ekonomisk hantering 
omfattar kontroll av att attestprocessen följer delegationsordningen samt de beslutade 
attestreglerna.  

Slutsatsen efter utförd internrevision är att förbundet har god kontroll över utsedda 
attestanter och behörigheter, men att dokumentation av förbundsdirektörens beslut 
om tilldelat attestantskap saknas. En formaliserad bekräftelse där utsedda attestanter 
undertecknar att man förstår innebörden av attestantskapet kommer att införas under 
2019. 

9.2 RSG:s systematiska brandskyddsarbete (SBA) 
Det är av största vikt för medarbetares och besökares säkerhet att SBA sker med 
systematik och genom ständiga förbättringar. Om RSG:s SBA är bristfälligt finns 
dessutom risk för förtroendeskada och det är angeläget att RSG föregår med gott 
exempel. Revisionens syfte var att visa om RSG:s SBA-arbete håller god och tillfreds-
ställande kvalitet samt når skäligt brandskydd utifrån verksamhetens innehåll och med 
koppling till risker. Syftet var också att kontrollera om RSG:s avvikelsehanterings-
system inom det systematiska brandskyddsarbetet används och fungerar enligt 
behoven. För att få en neutral bedömning anlitades en sakkunnig person från Södra 
Älvsborgs Räddningstjänst för ett genomförande av tillsyn. Kontroll genomfördes 
genom stickprov på Angereds brandstation och på Tekniska avdelnings administrativa 
byggnad. 

Kontrollerna visade att RSG har en hög ambitionsnivå i frågan och RSG:s systematiska 
brandskyddsarbete håller en god kvalitet. Vid kontrollen framkom vidare att avvikelse-
hanteringen i dokumentationssystemet brandkoll.nu är ett bra stöd och används av 
användarna. Några rekommendationer lämnades för följande tre områden: 

Internkontroller 
RSG har satt en hög och bra nivå för sina internkontroller, men för att de ska göra nytta 
behövs en fastställd process. I denna process bör det finnas en tydlig ansvarsfördelning 
för varje steg, samt en huvudansvarig, för att säkerställa att upptäckta brister åtgärdas. 
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Rutiner för operativ personal vid internt larm 
Det är svårt att likställa operativ räddningstjänstpersonal med annan personal när det 
gäller brandkunskap och beteende vid en brand. Detta bör tas i beaktande vid 
diskussioner om rutiner vid internt larm. Det är omöjligt att säga med säkerhet, men 
det är troligt att operativ personal vid ett internt larm kommer att agera utifrån sin 
yrkesroll och inte som en drabbad person på en verksamhet. RSG behöver värdera om 
det bör utvecklas rutiner för operativ personals agerande vid internt larm. Rutiner bör 
spegla ett agerande av personalen som kan tillämpas och kommer att efterföljas utan 
att kompromissa med säkerheten. 

Utbildning dagtidspersonal 
Personal inom RSG som inte är aktiva operativt förväntas kunna genomföra ett första 
släckförsök med verksamhetens brandutrustning. För att kunna göra ett effektivt 
släckförsök bör personalen vara utbildade praktiskt med den utrustning de förväntas 
kunna hantera. Sådan utbildning finns inom RSG, men det är oklart om den genomförs 
regelbundet och om den är obligatorisk. Det bör finnas en känd struktur gällande 
praktisk brandutbildning för icke operativ personal. 

9.3 Granskning av IT-säkerhet Daedalos 
Syftet med internkontrollen var att kontrollera om åtgärderna i framtagen handlings-
plan avseende verksamhetssystemet Daedalos har genomförts.  

RSG arbetar med flera IT-system i sin verksamhet. Det gäller såväl verksamhet-
övergripande system som specifika system. RSG är en central aktör i samhällets 
beredskap och skydd mot olyckor, vilket innebär en särskilt utsatt position avseende 
dataintrång och sabotage. RSG måste därför ta höjd för de oönskade, långvariga och 
spektakulära kriserna genom att kontinuitetsplanera och skapa förutsättningar att 
hantera kriser av skilda slag. Det är av stor vikt att IT-systemen är skyddade för att 
undvika att verksamheten påverkas eller sätts ur funktion samt mot att känslig 
information hamnar i orätta händer. 

Vid tidigare gjord revision uppmärksammades att det finns förbättringsområden 
gällande verksamhetssystemet Daedalos inom såväl RSG:s hantering av säkerheten i 
systemet som inom det övergripande säkerhetsarbete samt förbättringar avseende den 
tekniska driften. RSG har arbetat med de punkter som revisionen pekade ut som 
särskilt angelägna att åtgärda, men det återstår en del arbete innan man kan anse att 
RSG fullföljt den handlingsplan som framtagits för att genomföra de åtgärder som 
revisionen pekat på.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetet inte är fullt ut genomfört utan i hög 
grad fortfarande pågående och att det har inneburit ett mer omfattande arbete än 
förväntat samt att RSG har tagit ett bredare grepp om frågan än vad som omfattas av 
revisorernas rapport. När åtgärderna är fullt ut genomförda kommer resultatet att 
innebära att fler åtgärder vidtagits än vad som efterfrågats. 

9.4 Verksamhetsområde tillsyn, tillsynsplan 
Enligt internkontrollplanen skulle ytterligare en kontroll ske inom det förebyggande 
verksamhetsområdet tillsyn, nämligen processen för framtagande av tillsynsplanen. 
Under hösten 2018 genomförde dock RSG:s revisorer med hjälp av företaget PwC en 
revision gällande RSG:s efterlevnad av LSO. En granskning av tillsynsplanen skedde 
således genom RSG:s politiskt utsedda revision. Internkontrollen utgjordes därför av en 
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faktagranskning av revisionsrapporten samt intervju med biträdande avdelningschef. 
Bedömningen var att slutsatserna i revisionsrapporten är korrekta och att RSG har en 
ändamålsenlig tillsynsplan. 

10. Forskning och utveckling 
I dagens samhälle sker utvecklingen i ett tempo som är svårt för den enskilda 
räddningstjänsten att följa med i. Det krävs att utvecklingsarbetet sker i samma takt 
som samhället utvecklas. I RSG:s fall rör det sig bland annat om en storstad i förändring 
med komplexa byggnationer både över och under mark, social oro och andra risker 
med nya energibärare. I utvecklingen mot en modern räddningstjänstmyndighet 
behöver RSG vara samhälls- och riskorienterade i det förberedande, förebyggande 
såväl som det händelsestyrda arbetet. Verksamheten ska vila på välgrundad analys 
utifrån samhällets förändring, men även på förmågan att påverka samhälleliga 
skeenden utifrån räddningstjänstperspektiv.  

Att bedriva ett strukturerat arbete med Forsknings- och utvecklingsfrågor (FoU) i 
enlighet med en tydlig strategi skapar förutsättningar för RSG att kunna påverka och 
utveckla sig själv och det omgivande samhället. RSG har av tradition varit öppen och 
positivt inställd till att driva och vara delaktiga i olika projekt av forsknings- och 
utvecklingskaraktär. Detta arbete har i mångt och mycket utvecklat organisationen till 
att vara i framkant vad gäller användandet av utrustning, metod och taktik på skade-
plats, stab- och ledningsarbete och inom socialt brandförebyggande arbete. Den FoU-
strategi som under året antagits omhändertas i en organisationsform av rådskaraktär. 
RSG:s utbildnings- och forskningsråd är ett forum bestående av RSG:s avdelningschefer. 
Såväl utbildningsfrågor som FoU-frågor hanteras på ett övergripande plan i detta råd 
då dessa verksamhetsområden är tätt sammankopplade. 

Rådet har två beredningsgrupper, Beredningsgruppen för forskning och utveckling och 
Beredningsgruppen för utbildning, där styrkan är att frågorna bereds och redovisas i 
samma råd. Båda grupperna har representanter från samtliga avdelningar inom RSG. 
Detta medger en bred kompetens och genererar en bättre bild av vilka behov 
respektive avdelning och enhet har i sitt vardagliga arbete. Syftet med berednings-
gruppen är att gruppen skall verka för en omvärldsbevakning, identifiera samt bereda 
behovsområden och inkomna externa förfrågningar till RSG:s utbildnings- och 
forskningsråd. Under 2018 har ett stort forskningsprojekt om bostadsbränder i 
storstadsområden avslutats där RSG har varit en del i referensgruppen. Resultaten 
kommer nu att implementeras i verksamheten. Övriga forskningsprojekt som inletts 
under året är forskning kring autonoma drönare på Chalmers och dräktgenombrott på 
skyddsklädsel vid batteribrand, forskningsprojekt på Totalförsvarets forskningsinstitut 
(FOI). Ett dräktgenombrott är ett begrepp som används för att beskriva händelser där 
brandpersonalens skyddskläder utsätts för ämnen som går igenom skyddsbarriären 
och utgör en risk för skada. 

Organisationsutveckling är beroende av goda idéer och input. RSG har en förslagslåda 
som heter En god idé och som är en beståndsdel i strategin för forsknings- och 
utvecklingsfrågor. Syftet är att ge anställda möjlighet att påverka arbetet och arbets-
miljön på alla olika arbetsplatser genom egna förslag till förbättringar och underlätta 
en ändamålsenlig utveckling av RSG:s verksamhet i att förebygga mot brand samt 
förbereda, genomföra och följa upp räddningsinsatser. Detta arbete avser att tillvarata 
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anställdas erfarenheter och insikter samt stimulera till nytänkande och nyskapande. 
Förslagen ska gynna medborgarna med ökad trygghet, säkerhet och omtanke samt 
positivt påverka RSG:s effektivitet och ekonomi.  
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Personalstatistik Bilaga 1

Arbetad tid 2018 2017 2016 2015
Antal årsarbetare* 699 686 678 681

Antal anställda per december
Totalt antal anställda (inkl timanställda) 932 704 681 690
  varav tillsvidareanställda 826 681 655 666
  varav tidsbegränsade anställda (exkl tim) 105 21 21 16
  varav timanställda 11 16 5 8

Antal månadsanställda (exkl timanställda) 691 688 676 682
  varav heltid (månadsanställda) 686 683 671 679
  varav deltid (månadsanställda) 11 5 5 3

  varav anställda, kvinnor 101 94 91 92
  varav anställda, män 596 589 590 590

  varav kvinnor i procent 14,4 14 14 14
  varav män i procent 85,6 86 86 86

Anställda per december inkl. RIB
Antal anställda (inkl timanställda) 702 704 681 690
Antal beredskapsanställda (RIB) 157 144 148 164
Totalt 859 848 829 854

Ej anställda 157 152 145 159
  varav räddningsvärn 93 91 86 104
  varav förtroendevalda (styrelse, fullmäktige, revision) 64 61 59 55
Totalt 1016 1000 974 1 013

Sjukfrånvaro (procent)
Sjukfrånvaro, totalt 3,5 3,6 3,2 3,5

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år och yngre 3,4 2,9 1,1 1,9
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år 3 3,3 3,2 3,0
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år och äldre 4,3 4,1 3,5 4,5

Sjukfrånvaro kvinnor 3,9 5,5 4,0 4,9
Sjukfrånvaro män 3,4 3,2 3,1 3,3

Personalavgångar och rekrytering
Personalavgångar, antal tillsvidareanställda 43 50 33 35

Antal externa rekryteringar 49 49 18 35
Antal interna rekryteringar 12 10 15 12

* Beräkning enligt SKL:s definition. Med årsarbetare menas summan av de anställdas sysselsättningsgrader, 
t.ex. 100 % sysselsättningsgrad motsvarar 1,0 årsarbetare och 75 procent 0,75 årsarbetare. 

Uppgifter per 31/12
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Resultaträkning Bilaga 2

2018 2017

Miljontal kronor Utfall Budget Diff Utfall

not

Verksamhetens intäkter
Larmkommunikation 22,1              21,6          0,5        20,6                 

Förebyggande intäkter 8,3                9,2            0,9 -       8,3                   

Obefogade larm 18,1              18,0          0,1        19,5                 

Taxor och avgifter 13,0              14,7          1,7 -       8,9                   

Övriga intäkter 35,1              24,4          10,7      27,0                 

S:a intäkter 96,6              87,9          8,7        84,3                 

Verksamhetens kostnader
Entreprenad- och konsultkostnader 24,4 -             22,8 -         1,6 -       23,9 -                

Personalkostnader 489,0 -           504,8 -       15,8      466,9 -              

varav lön och soc avg 422,2 -           422,0 -       0,2 -       401,1 -              

varav pensionskostnader 66,8 -             82,8 -         16,0      65,8 -                

Övriga verksamhetskostnader 124,0 -           101,0 -       23,0 -     98,6 -                

varav jämförelsestörande post 22,5 -             1

S:a kostnader 637,4 -           628,6 -       8,8 -       589,4 -              

Avskrivningar 31,0 -             31,5 -         0,5        2-4 26,8 -                

Verksamhetens nettokostnader 668,4 -           660,1 -       8,3 -       616,2 -              

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter Göteborg 390,0            401,3        11,3 -     381,0               

Medlemsavgifter Mölndal 42,8              44,0          1,2 -       41,8                 

Medlemsavgifter Kungsbacka 51,2              52,7          1,5 -       50,1                 

Medlemsavgifter Partille 19,3              19,9          0,6 -       18,9                 

Medlemsavgifter Härryda 24,1              24,8          0,7 -       23,5                 

Medlemsavgifter Lerum 34,8              35,8          1,0 -       34,0                 

S:a medlemsavgifter 562,2            578,5        16,3 -     549,3               

Finansiella intäkter 3,0                3,0            -         3,0                   

Finansiella kostnader 13,1 -             13,3 -         0,2        10,6 -                

varav pensionskostnader 13,0 -             13,2 -         0,2        10,5 -                

ÅRETS RESULTAT 19,7 -        4,0 -       15,7 -  9,8                   
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Balansräkning Bilaga 3

Miljontal kronor 2018-12-31 2017-12-31

not

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 3,3                2     6,1                    

Materiella anläggningstillgångar

   Mark och byggnad 79,5              3     81,0                  

   Maskiner och inventarier 125,8            4     131,1                

S:a anläggningstillgångar 208,6            218,2                

Finansiella tillgångar
Långfristiga fordringar 375,0            5     375,0                

S:a Finansiella tillgångar 375,0            375,0                

Omsättningstillgångar
Förråd och lager 3,4                3,0                    

Kundfordringar 28,1              69,0                  

Diverse kortfristiga fordringar 14,4              14,3                  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16,6              11,2                  

Kassa och bank 149,8            129,0                

S:a omsättningstillgångar 212,3            226,5                

S:a tillgångar 795,9        819,7                

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 6     

Ingående eget kapital 115,0            105,2                

Nyttjad del av donation 0,6 -               

Varav 1 184 tkr avser återstående del av donation
Årets resultat 19,7 -             9,8                    

S:a eget kapital 94,7              115,0                

Avsättningar
Avsättning för pensioner 535,2            7     517,4                

Övriga avsättningar 6,2                8     7,0                    

S:a avsättningar 541,4            524,4                

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder 9,6                9     0,7                    

S:a långfristiga skulder 9,6                0,7                    

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 24,5              29,9                  

Moms 10,5              7,1                    

Personalens skatter och avgifter 7,4                7,3                    

Övriga kortfristiga skulder 21,1              10,4                  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 86,7              10   124,9                

S:a kortfristiga skulder 150,2            179,6                

S:a eget kapital, avsättningar och 795,9        819,7                

skulder

Ansvarsförbindelse 150,8            11   160,7                Page 399 of 511



Bilaga 4 a

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Allmänna redovisningsprinciper

Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) 

samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Värderingsprinciper

Intäkter och kostnader

Periodisering av inkomster och utgifter har gjorts enligt god redovisningssed.

Pensionskostnader

Förbundets pensionskostnader utgörs dels av under året utbetalda pensioner och

pensionspremier, dels av årets förändring av kapitalvärdet av utgående och utfästa

framtida pensioner. 

Värdering av pensionsförpliktelserna är gjord enligt den av Sveriges Kommuner och Landsting 

antagna beräkningmodellen för pensionsförpliktelser, RIPS 07.

Värdet av utfästa pensionsåtaganden redovisas under rubriken avsättningar.

Det finns en uppgörelse med varje medlemskommun om att Räddningstjänstförbundet tar över 

ansvaret för pensionerna för de anställda från en med varje kommun överenskommen tidpunkt.

Medlemskommunerna ska enligt avtal ersätta förbundet för samtliga pensionskostnader.

Operationell leasing

Samtliga leasingavtal avser operationell leasing vilket innebär att leasingavgiften fördelas 

linjärt över leasingperioden.

Framtida kostnader för ej annulerbara leasingkontrakt som förfaller till betalning 

enligt nedanstående fördelning:

Avseende lokaler, Mkr
   Inom ett år 13,4              

   Två till fem år 46,4              

   Senare än fem år 52,6              

   Totalt 112,4            

Fordringar och skulder

Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Avsättning har gjorts för bedömda förlustrisker.

Skulder har upptagits till nominella värden.
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Bilaga 4 b

Värderingsprinciper fts

Investering

En investering anses föreligga om:

   Tillgången är anskaffad för stadigvarande bruk

   Tillgången har en ekonomisk livslängd på minst 3 år

   Anskaffningsvärdet uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp exkl moms

Avskrivningstider

Årliga avskrivningstider enligt plan på anskaffningsvärdet:

Fastighet  33

Fastighetsupprustning 5 - 20

Fordon 5 - 15

Båtar 10 - 20

Brandmaterial 5 - 10

Maskiner och verkstadsutrustning 5 - 15

Teknisk utrustning 5 - 10

Tele- radio och IT utrustning 3 - 10

Fastighet

Under rubriken Övriga avsättningar har framtida kostnader för sanering av mark reserverats.

Avsättningen för miljöåtgärder på fastigheten Färjestaden 20:5 uppgick ursprungligen till 7,0 Mkr.

Ytterligare 10,0 Mkr har reserverats 2012. Efter visst nyttjande av avsättningen 2007, 2014 till 2017,  

uppgår den nu till sammanlagt 5,8 Mkr (5,8 Mkr).

Se vidare i Förvaltningsberättelsen, "Utbildningsanläggningen Färjenäs".
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Noter Bilaga 4 c

Not 1 2018-12-31 2017-12-31

Jämförelsestörande post Mkr Mkr

Upphörande av hyresavtal 22,5              

   FFM beslut dnr 0587/16

Not 2 2018-12-31 2017-12-31

Immateriella tillgångar Mkr Mkr

Anskaffningsvärde vid årets början 10,4              9,5                

Inköp/pågående projekt 1,0                0,9                

Anskaffningsvärde vid årets slut 11,4              10,4              

Avskrivningar enligt plan vid årets början 4,3                4,0                

Årets avskrivningar enligt plan 3,8                0,3                

Avskrivningar enligt plan vid årets slut 8,1                4,3                

Redovisat värde vid årets utgång 3,3                6,1                

Not 3 2018-12-31 2017-12-31

Mark och byggnader Mkr Mkr

Anskaffningsvärde vid årets början 99,2              99,2              

Inköp/pågående projekt

Försäljning/utrangering -                 -                 

Anskaffningsvärde vid årets slut 99,2              99,2              

Avskrivningar enligt plan vid årets början 18,2              16,7              

Årets avskrivningar enligt plan 1,5                1,5                

Försäljning/utrangering -                 -                 

Avskrivningar enligt plan vid årets slut 19,7              18,2              

Redovisat värde vid årets utgång 79,5              81,0              

Taxeringsvärde: 

Byggnad 21,2              21,2              

Mark 9,0                9,0                
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Bilaga 4 d

Not 4 2018-12-31 2017-12-31

Maskiner och inventarier Mkr Mkr

Fordon

Anskaffningsvärde vid årets början 244,5            244,8            

Inköp/pågående projekt 8,4                2,0                

Försäljning/utrangering 3,9 -               2,3 -               

Anskaffningsvärde vid årets slut 249,0            244,5            

Avskrivningar enligt plan vid årets början 153,1            139,9            

Årets avskrivningar enligt plan 14,8              15,5              

Försäljning/utrangering 3,9 -               2,3 -               

Avskrivningar enligt plan vid årets slut 164,0            153,1            

Övriga maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde vid årets början 98,9              84,4              

Inköp/pågående projekt 12,8              15,2              

Försäljning/utrangering 2,7 -               0,7 -               

Anskaffningsvärde vid årets slut 109,0            98,9              

Avskrivningar enligt plan vid årets början 59,2              50,0              

Årets avskrivningar enligt plan 10,9              9,5                

Försäljning/utrangering 1,9 -               0,3 -               

Avskrivningar enligt plan vid årets slut 68,2              59,2              

Redovisat värde vid årets utgång 125,8            131,1            

Not 5 2018-12-31 2017-12-31

Långfristiga fordringar Mkr Mkr

Reverslån till Göteborgs stad 375,0            375,0            

Not 6 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital Mkr Mkr

Ingående eget kapital 115,0            105,2            

Nyttjade medel av donation 2007 0,6 -               

Årets resultat 19,7 -             9,8                

Belopp vid årets utgång 94,7              115,0            
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Bilaga 4 e

Not 7 2018-12-31 2017-12-31

Avsättning för pensioner Mkr Mkr

Pensionsskuld

Ingående avsättning för pensioner 416,4            401,6            

Nyintjänad pension 24,0              25,6              

Pensionsutbetalningar 22,5 -             21,2 -             

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 13,0              10,5              

Övrigt 0,2 -               0,1 -               

430,7            416,4            

Särskild löneskatt på pensionsskuld

Ingående avsättning särskild löneskatt 101,0            97,4              

Årets förändring 3,5                3,6                

104,5            101,0            

Redovisad pensionsskuld vid årets utgång 535,2            517,4            

Aktualiseringsgrad:  99%  (99%) 

Not 8 2018-12-31 2017-12-31

Övriga avsättningar Mkr Mkr

Färjenäs 5,8                5,8                

Övriga avsättningar 0,4                1,2                

Redovisat värde vid årets utgång 6,2                7,0                

Not 9 2018-12-31 2017-12-31

Långfristiga skulder Mkr Mkr

Övrig skuld, upphörande av hyresavtal 9,0                

   FFM beslut dnr 0587/16

Investeringsbidrag 0,6                0,7                

   återstående antal år (vägt snitt) 5 (6)

Redovisat värde vid årets utgång 9,6                0,7                

Förutbetalda intäkter som periodiseras linjärt under

samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har
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Bilaga 4 f

Not 10 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Mkr Mkr

Upplupna löner 4,1                4,0                

Upplupen semesterskuld 29,9              28,9              

Upplupen individuell pensionskostnad 16,5              16,0              

Övriga upplupna kostnader 36,2              76,0              

Redovisat värde vid årets utgång 86,7              124,9            

Not 11 2018-12-31 2017-12-31

Ansvarsförbindelse Mkr Mkr

Pensionsåtagande enligt KPA 150,8            160,7            
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Kassaflödesanalys Bilaga 5

Miljontal kronor 2018 2017

Den löpande verksamheten
Årets resultat 19,7 -             9,8                   

Just.för poster som inte ingår i kassaflödet :

   Avskrivningar 31,0              26,8                 

   Försäljning/utrangering mark och byggnader

   Försäljning/utrangering maskiner och inventarier

   Avsättning till pensioner inkl skatt 17,8              18,4                 

   Övriga avsättningar 0,8 -               3,7 -                  

   Övrigt 0,6 -               

Medel från verksamheten före förändring 27,7              51,3                 

i rörelsekapitalet 

Rörelsekapitalet

Förändring förråd, lager 0,4 -               0,1                   

Förändring kortfristiga fordringar 35,5              1,6                   

Förändring kortfristiga skulder 29,4 -             0,5 -                  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,4              52,5                 

Investeringsverksamheten
Inköp av immateriella anläggningstillgångar: 1,0 -               0,9 -                  

Inköp av materiella anläggningstillgångar:

   Mark och byggnader

   Maskiner och inventarier 21,2 -             17,2 -                

Försäljning av materiella anläggningstillgångar:

   Maskiner och inventarier 0,7                0,4                   

Kassaflöde från investeringsverksamheten 21,5 -             17,7 -                

Finansieringsverksamheten
Förändring kortfristiga placeringar

Förändring långfristiga placeringar

Förändring långfristiga skulder 8,9                0,2 -                  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8,9                0,2 -                  

Årets kassaflöde 20,8              34,6                 

Likvida medel vid årets början 129,0            94,4                 

Likvida medel vid årets slut 149,8            129,0               
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Nyckeltal Bilaga 6

Miljontal kronor 2018 2017 2016 2015 2014

Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr

Resultaträkning  
Verksamhetens intäkter 96,6                84,3                74,4                77,9                80,9                

Verksamhetens kostnader 637,4 -             589,4 -             565,3 -             559,3 -             558,0 -             

Avskrivningar enlig plan      31,0 -               26,8 -               30,3 -               29,0 -               27,5 -               

Resultat efter avskrivningar 571,8 -             531,9 -             521,2 -             510,4 -             504,7 -             

Medlemsavgifter 562,2              549,3              526,8              518,4              509,6              

inkl pensioner

Finansnetto 10,1 -               7,6 -                 2,3 -                 6,0 -                 1,1 -                 

Resultat 19,7 -               9,8                  3,3                  2,0                  3,9                  

Budget 4,0 -                 5,0 -                 -                   -                   2,0 -                 

Avvikelse 15,7 -               14,8                3,3                  2,0                  5,9                  

mellan resultat och budget

Balansräkning    
Balansomslutning 795,9              819,7              795,9              788,7              754,6              

Eget kapital 94,7                115,0              105,2              101,9              99,9                

Investeringar under året 22,2                18,1                19,9                26,3                32,9                

Ekonomisk analys     %
Soliditet 12                   14                   13                   13                   13                   

Eget kapital i procent 

av balansomslutningen

Det egna kapitalets andel 45                   53                   46                   43                   42                   

av anläggningstillgångarna

Uppräkning av medlemsavgift 2,0                  3,0                  2,0                  2,04                2,4                  

exkl pensioner
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Inledning 
Inom Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 
genomförs varje år ett stort antal räddnings-
uppdrag. Varje uppdrag dokumenteras i en 
händelserapport som sedan utgör grunden 
för det uppföljningsarbete som bedrivs inom 
Olycksutredning & Analys. Dessa rapporter 
skickas också till Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) för nationell 
sammanställning. På detta sätt skapas un-
derlag till en nationell databas med statistik-
uppgifter från alla kommuner och räddnings-
tjänster i Sverige (IDA, http://ida.msb.se). 
 
Syftet med denna rapport är att samman-
ställa uppgifter om förbundets utryckande 
verksamhet med hjälp av dokumentation 
från genomförda räddningsuppdrag, värdera 
och analysera statistikunderlaget för att 
kunna ge en bild av olycksrisker inom för-
bundet, samt visa på trender och tendenser. 
 
Databasen med händelserapporter utgör 
grunden för denna analys och tidsperioden 
för datainsamling är 1 januari 2014 - 31 de-
cember 2018.  
 
Eftersom uppgifter hämtats från räddnings-
tjänstens eget system omfattas endast de 
händelser som kommit till räddningstjäns-
tens kännedom och som har bedömts kräva 
någon form av åtgärd eller beslut inom ra-
men för räddningstjänstens uppdrag. 
 

Vid årsskiftet 2015/2016 infördes en uppda-
terad version av insatsrapporten, som samti-
digt bytte namn till händelserapport. Syfte, 
innehåll och logik har setts över av en arbets-
grupp, bestående av representanter från 
MSB och kommunal räddningstjänst. Däref-
ter skapade leverantören av Daedalos (LPA) 
en ny programversion baserad på arbets-
gruppens specifikation. 
 
Händelserapporten skiljer sig på flera punk-
ter från den gamla insatsrapporten, varför 
övergången innebär ett statistikbrott att ta 
hänsyn till vid analyser. Det kan finnas områ-
den där skillnader i statistiken (före respek-
tive efter 2015) delvis kan förklaras med sta-
tistikbrottet. Ett exempel på ett sådant om-
råde är Bostadsbränder. Sedan 2016 är även 
äldreboenden, övriga vårdboenden och elev-
/studenthem helt eller delvis inkluderade i 
verksamhetskategorin Bostad. Tidigare 
ingick Äldreboenden (Åldringsvård) och Övrig 
vårdbyggnad istället i verksamhetskategorin 
Vård medan Elev-/Studenthem ingick i verk-
samhetskategorin Allmän byggnad. 
 
Mer information om händelserapporten finns 
på http://handelserapport.msb.se/. 
 
I rapporten används följande begrepp: 
- Småhus: Avser objektstyperna villa, rad-

hus, parhus, kedjehus och fritidshus. 
- Utbildningslokaler: Avser objektstyperna 

skola, förskola och fritidsgård. 
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Resumé 
2018 genomförde RSG totalt 9 315 räddnings-
uppdrag, vilket är betydligt fler än något tidi-
gare år.  
 
Det har bland annat inträffat fler bränder ut-
omhus jämfört med medelvärdet. Det högre an-
talet är framförallt kopplat till den varma våren 
och sommaren 2018. Av samma anledning syns 
även en ökning av antalet drunkningstillbud 
jämfört med medelvärdet. Även antalet IVPA-
uppdrag och Annan hjälp till ambulans har ökat 
betydligt under 2018. 
 
Under året har det inträffat 545 bränder i bo-
stadshus, vilket innebär två tredjedelar av alla 
byggnadsbränder. Sedan 2016 är antalet rela-
tivt konstant. 
 
Fyra personer omkom vid fyra olika bränder 
inom förbundets område. Alla inträffade i lä-
genheter i flerbostadshus. 2017 omkom sju 
personer i samband med bränder. 
 
I år har antalet bränder i och omkring skolor, 
förskolor och fritidsgårdar minskat ytterligare 
jämfört med 2017 och ligger nu på samma nivå 
som för fyra år sedan. 
 
Ovanstående områden kommenteras mer nog-
grant under respektive kapitel i rapporten. 

Händelser under året 
I februari inträffade en ovanlig olycka i centrala 
Göteborg. På Engelbrektsgatan rasade en bygg-
nadsställning ner över både trottoarer och kör-
fält, efter att den lossnat från husfasaden. Trots 
att platsen normalt är ganska trafikerad, fanns 
turligt nog varken fotgängare eller bilister inom 
det aktuella rasområdet och ingen person kom 
till skada.  
 
Senare under våren inträffade en kraftig lägen-
hetsbrand på Baron Rogers gata i Hisings-
Backa. På balkongen direkt ovanför brandlä-
genheten fanns tre personer, varav en hoppade 
ner till marken innan räddningstjänstens an-
komst. En person hoppade i räddningstjänstens 
hoppkudde och den tredje personen hjälptes 
ner via höjdenhet. Vid flera tillfällen under året 

har vi konstaterat att boende i flerbostadshus 
inte alltid agerar enligt räddningstjänstens re-
kommendationer med avseende på till exempel 
utrymning.  
 

  
 
Sommarens torra och varma väder genererade 
stora och omfattande skogsbränder i framför-
allt mellersta Sverige. Genom god samverkan 
med andra räddningstjänster från hela södra 
Sverige, planerade och deltog RSG i släcknings-
arbetet med både brandpersonal och lednings- 
och stabsresurser. Även på närmare håll bidrog 
RSG vid flera tillfällen med resurser, exempel-
vis vid terrängbranden på Björkö i början av 
augusti.  
 
En måndagskväll i mitten av augusti inträffade 
ett stort antal bilbränder parallellt på olika 
platser i Göteborg. Störst omfattning fick hän-
delserna vid Frölunda Torg och totalt fick RSG 
hantera bränder i ett 50-tal fordon.  
 
En tidig morgon i början av september inträf-
fade en kraftig vinds- och lägenhetsbrand i en 
äldre fastighet på Aschebergsgatan i Göteborg. 
Släckningsarbetet krävde stora personalresur-
ser och RSG fick ta hjälp av ett flertal rädd-
ningstjänster i vårt närområde. 
 
Ytterligare exempel på samarbete under året är 
att RSG tillsammans med övriga räddnings-
tjänster inom Göteborgsregionen (GR) vidare-
utvecklat det operativa samarbete som togs be-
slut om i december 2017. Detta medför bland 
annat att närmaste enhet alltid kan larmas, oav-
sett kommuntillhörighet, till inträffade händel-
ser. Den positiva effekten blir att nödställda 
personer alltid får snabbast möjliga hjälp. 
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Räddningsuppdrag 
2018 genomförde RSG totalt 9 315 räddnings-
uppdrag, vilket är betydligt fler än något tidi-
gare år. Medelvärdet för 2014-2018 är 8 821 
räddningsuppdrag. 
 
2018 GENOMFÖRDE RSG 

9 315 RÄDDNINGSUPPDRAG 
 
Räddningsuppdragen delas in i följande katego-
rier; Olycka/tillbud, Larm utan tillbud och Sjuk-
vårdsuppdrag/Annat uppdrag. Tabell 1 visar 
antalet räddningsuppdrag 2018 för olika hän-
delsetyper inom respektive kategori.  

Färgerna i tabellen illustrerar avvikelser gente-
mot medelvärdet för 2014-2018. Grön är mer 
än tioprocentig minskning av räddningsupp-
drag och röd mer än tioprocentig ökning av 
räddningsuppdrag. 
 
Kategorin Olycka/tillbud innebär de tillfällen då 
räddningsstyrkan har larmats ut till, och i de 
flesta fall hanterat konsekvenserna av, händel-
ser orsakade av exempelvis bränder, trafiko-
lyckor och utsläpp av farligt ämne. Totalt stod 
denna kategori för knappt hälften av RSG:s 
uppdrag under 2018. 
 
 

 

Tabell 1. Fördelning av räddningsuppdrag per händelsetyp 2018. Bilden illustrerar  
även eventuella förändringar 2018 gentemot medelvärdet för perioden 2014-2018. 

HÄNDELSETYP 2018 Medelvärde 
2014 - 2018 

Olycka/tillbud 4 516 4 446 
Brand i byggnad 856 815 

Brand, ej i byggnad 1 475 1 397 
Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) 1 322 1 315 

Utsläpp av farligt ämne 234 222 
Drunkning/tillbud 48 41 
Nödställd person 269 276 

Naturolycka 51 78 
Övrig händelse 261 303 

Larm utan tillbud 3 493 3 364 
Automatlarm utan brandtillbud 2 650 2 568 

Annan händelse utan risk för skada 843 796 
Sjukvårdsuppdrag/Annat uppdrag 1 066 835 

I väntan på ambulans (IVPA) 773 565 
Annan hjälp till ambulans 180 147 

Hjälp till polis 15 21 
Hiss, utan risk för personskada 26 27 

Sanering vägbana 3 4 
Hjälp till hemtjänsten 31 33 

Teknisk service 8 6 
Annat uppdrag 30 33 

Återkallades före ankomst 240 175 

TOTALT 9 315 8 821 
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Kategorin Larm utan tillbud, 37 % av uppdra-
gen, innefattar exempelvis obefogade automat-
larm och falsklarm. 
 
Cirka 11 % av uppdragen kategoriseras som 
Sjukvårdsuppdrag eller Annat uppdrag, vilket 
innebär uppdrag som inte räknas som rädd-
ningstjänst, till exempel I väntan på ambulans 
(IVPA), sanering av vägbana och hjälp till am-
bulans och polis. 
 
Utöver ovanstående rubriker finns även uppgift 
om antal avbrutna larm, dvs larm där styrkan 
har återkallats före ankomst till skadeplats. 
 
I år har det genomförts något fler uppdrag i 
samband med drunkningstillbud (48 stycken) 
jämfört med medelvärdet (41 stycken). Det 
högre antalet är sannolikt framförallt kopplat 
till den varma våren och sommaren 2018. Av 
samma anledning syns även en ökning av anta-
let Brand, ej i byggnad (1 475 stycken), jämfört 
med medelvärdet (1 397 stycken). 
 
Även antalet IVPA-uppdrag och Annan hjälp till 
ambulans har ökat betydligt i år. En utförligare 
beskrivning av detta finns under avsnittet Sjuk-
vårdsuppdrag. 
 
Naturolyckorna är färre i år jämfört med me-
delvärdet. Till denna kategori hör till exempel 
regnoväder och stormar. Trots stormen Jo-
hanne, som drog in över västkusten i mitten av 
augusti och orsakade många utryckningar, lig-
ger alltså antalet uppdrag i denna kategori 
lägre än medelvärdet 2014-2018. 
 
För en mer detaljerad tabell över antal rädd-
ningsuppdrag, fördelat per händelsetyp och år 
(Bilaga, Tabell A). 

Vid en jämförelse månad för månad är det 
framförallt vår och sommar som sticker ut, med 
fler uppdrag jämfört med både 2017 och me-
delvärdet för 2014-2018 (Diagram 1). Enligt ti-
digare resonemang är detta relaterat till vädret. 
 
Drygt 70 % av räddningsuppdragen genomför-
des i Göteborg. Därefter följer Mölndal (8 %), 
Kungsbacka (7 %), Lerum, Härryda och Partille 
(4-5 % var). Omkring 0,6 % av räddningsupp-
dragen genomfördes i kommuner utanför 
Storgöteborgs förbundsområde. Detta är en li-
ten ökning jämfört med tidigare år. (Bilaga, Ta-
bell B) 
 
De flesta räddningsuppdragen sker under dag- 
och kvällstid, mellan klockan 08:00-22:00, vil-
ket även överensstämmer med tidigare år. Där-
emot syns inte den tydliga topp som normalt 
inträffar klockan 16. Istället är det ett antal tim-
mar mellan klockan 14 och 17 som har haft den 
högsta frekvensen av räddningsuppdrag under 
2018. (Diagram 2) 
 

 
Diagram 2. Räddningsuppdrag fördelade över dygnet. 

 

 

 
Diagram 1. Antal räddningsuppdrag fördelat per månad, 2018 (gul) jämfört  
med 2017 (grön) och medelvärdet för 2014-2018 (orange). 
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Bränder 
2018 genomförde RSG totalt 2 331 räddnings-
uppdrag i samband med bränder, vilket inne-
bär 52 % av kategorin Olycka/tillbud och 25 % 
av alla räddningsuppdrag. 
 

25 %  
AV RÄDDNINGSUPPDRAGEN ÄR BRÄNDER 

 
Det totala antalet bränder 2018 (2 331 
stycken) är fler än 2017 (2 052 stycken) och 
medelvärdet 2014-2018 (2 212 stycken), fram-
förallt beroende på fler bränder i skog och 
mark under vår och sommar. Antalet bränder i 
byggnad ligger däremot på samma nivå som 
2016 och 2017. (Bilaga, Tabell C) 
 
Antalet Brand i byggnad (856 stycken) var rela-
tivt jämnt fördelad över årets månader. Det var 
något fler bränder i maj, juli och augusti jäm-
fört med medelvärdet för 2014-2018. (Diagram 
3a) 
 
Antalet Brand, ej i byggnad (1 475 stycken) är 
till stor del relaterat till vädret, vilket gör att 
antalet uppdrag inom denna kategori varierar 
från år till år. I år har det inträffat fler Brand, ej 
i byggnad än normalt under maj till augusti. Un-
der denna period inträffade nästan dubbelt så 
många utomhusbränder jämfört med samma 
period 2017. (Diagram 3b). 
 
Ungefär en tredjedel av det totala antalet brän-
der bedöms vara avsiktliga enligt händelserap-
porterna. Merparten sker i Göteborg och är 
normalt tydligt koncentrerade till vissa områ-
den. 2018 syns dock en större geografisk sprid-
ning (Bild 1).  

Antalet avsiktliga bränder per stationsområde 
varierar från år till år, men på Angereds stat-
ionsområde syns en markant minskning. Jäm-
fört med 2016 har antalet mer än halverats, 
från drygt 110 till 50 stycken 2018. I Partille 
kommun har antalet avsiktliga bränder nästan 
dubblerats jämfört med året innan. 
 

 
Bild 1. Avsiktliga bränder 2018 (intensitetskarta). 

RSG har de senaste åren arbetat med lägesbil-
der för social oro där avsiktlig brand i skola, 
förskola och fritidsgård utgör en av flera para-
metrar. Andra indikatorer på social oro är av-
siktliga bränder i fordon, containrar och bo-
stadshus. Diagram A (Bilaga) visar alla avsikt-
liga bränder 2018 fördelat per stationsområde 
och miljö. 
 
Antalet bränder i personbilar ligger på ungefär 
samma nivå som 2017, vilket innebär i snitt 
fem bränder per vecka. Antalet containerbrän-
der minskade med ungefär 30 % jämfört med 
2016 och 2017, vilket innebär att det inträffade 
i snitt en containerbrand varannan dag. (Bilaga, 
Diagram B och C). 
 
 

  

 
Diagram 3a. Brand i byggnad fördelat per månad 2018 jäm-
fört med 2017 och medelvärdet för 2014-2018. 

 
Diagram 3b. Brand, ej i byggnad fördelat per månad 2018 
jämfört med 2017 och medelvärdet för 2014-2018. 
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Bostadsbränder 
2018 inträffade 545 bostadsbränder, vilket in-
nebär att nästan två tredjedelar av alla bygg-
nadsbränder inträffar i ett bostadshus. Vid års-
skiftet 2015/2016 ökade antalet registrerade 
bostadsbränder markant, men har efter det sta-
biliserats på en nivå runt 550 bränder per år. 
Den stora skillnaden mellan 2015 och 2016 kan 
förklaras med bytet till den nya händelserap-
porten. (Diagram 4) 
 

 
TVÅ AV TRE BYGGNADSBRÄNDER  
INTRÄFFAR I ETT BOSTADSHUS 

 
Majoriteten av bostadsbränderna (75 %) sker i 
flerbostadshus, vilket är samma som föregå-
ende år. (Bilaga, Tabell E). 
 

  
Diagram 4. Antal bränder i bostadshus, 2014-2018. 

 
Det har inträffat fler bostadsbränder i mars, juli 
och augusti jämfört med medelvärdet för 2014-
2018. April månad ligger dock lägre än både 
2017 och medelvärdet för 2014-2018. (Bilaga, 
Diagram D) 
 
Bostadsbränder inträffar oftast under eftermid-
dagen och kvällen. Årets fördelning ser ut på 
liknande sätt som medelvärdet de senaste fem 
åren, men med en något tidigare topp redan 
från klockan 15. (Diagram 5) 
 
Merparten av bostadsbränderna inom RSG in-
träffar i Göteborgs kommun (74 %), som också 
har det högsta antalet bostadsbränder per 
1 000 invånare (0,7). Däremot är det i Mölndals 
kommun som bostadsbränderna procentuellt 
har ökat mest de senaste åren, både med avse-
ende på antal bränder och antal per 1 000 invå-
nare.  

Tabell F (Bilaga) visar utvecklingen av antalet 
bostadsbränder fördelat per kommun och i ta-
bell G (Bilaga) finns angivet antalet bostads-
bränder per 1 000 invånare för en jämförelse 
mellan olika kommuner och stadsdelar (Göte-
borg). I tabellen finns även ett jämförelsetal för 
hela RSG:s område samt för hela Sverige (2014-
2017) (ida.msb.se). 
 

 
Diagram 5. Bostadsbränder fördelade över dygnet. 

 
15-20 % av bränderna i flerbostadshus skedde 
i gemensamhetsutrymmen (ej bostadsyta) ex-
empelvis soprum, trapphus, källare, vind och 
tvättstuga, där andelen avsiktliga bränder är 
hög. Detta är en lägre andel jämfört med 2017 
(25 %), då det inträffade ett stort antal bränder 
i trapphus och källare i bostadshus. 
 
De vanligaste kända brandorsakerna i flerbo-
stadshus är spisbränder (37 %), fel i utrustning 
(13 %) och avsiktliga bränder (10 %). De van-
ligaste kända brandorsakerna i småhus är fel i 
utrustning (27 %), spisbränder (10 %) samt le-
vande ljus (5 %).  
 
Diagram 6 visar fördelningen av brandorsaker 
för alla bostadstyper 2018. 
 

 
Diagram 6. Brandorsaker vid bostadsbränder (alla  
bostadstyper) enligt RSG:s händelserapporter, 2018 
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Under 2018 slutfördes de tre forskningspro-
jekt, inom ramen för Brand i bostäder, som har 
finansierats av MSB och koordinerats av Brand-
forsk1. Inom projekten har forskare kartlagt 
olika aspekter av bostadsbränder – i vilka bo-
städer det brinner och var bränderna startar, 
vem som drabbas och hur, samt vilka insatser 
och tekniska system som kan förhindra att 
brand uppkommer eller minska dess konse-
kvenser.  
 
Erfarenheter från dessa nationella forsknings-
projekt är viktiga att använda ihop med den lo-
kala kunskap som finns inom RSG. Under 2019 
kommer Myndighetsavdelningen, tillsammans 
med övriga förbundet, att fortsätta implemen-
teringen av RSG:s lokala strategi Brandskydd i 
bostad. Effekten av detta arbete kommer följas 
upp löpande. 

Bränder där människor skadas 
och omkommer 
Under året har fyra personer omkommit vid 
fyra olika bränder inom förbundets område. 
Alla inträffade i lägenheter i flerbostadshus, tre 
var män och en kvinna. Medelvärdet för peri-
oden 2014-2018 är fem personer per år. (Bi-
laga, Tabell D).  
 
På nationell nivå visar preliminära siffror att 74 
personer har omkommit under 2018, varav 70 
% män.  
 
Antalet är betydligt lägre än föregående år (110 
stycken) och medelvärdet för perioden 2014-
2018 (96 stycken). (www.msb.se) 
 

Under året har dessutom omkring 70 personer 
avtransporterats till vårdinrättning i samband 
med bränder (enligt räddningstjänstens hän-
delserapporter), vilket är ungefär samma som 
tidigare år. 
 
Vid minst ett 20-tal tillfällen har räddnings-
tjänsten (enligt händelserapporterna) genom-
fört akut omhändertagande åtgärder i samband 
med bränder. Knappt hälften avser livräddning 
genom rökdykning eller utrymning via höjdfor-
don. Andra exempel på åtgärder är motver-
kande av akut stressreaktion, kylning av bränn-
skada och hjärt- och lungräddning. 

Bränder i och omkring 
utbildningslokaler 
I år har antalet bränder i och omkring skolor, 
förskolor och fritidsgårdar minskat ytterligare 
jämfört med 2017 och ligger nu på samma nivå 
som för fyra år sedan (76 stycken). (Diagram 7) 
 
Den månadsvisa fördelningen av antalet brän-
der i och omkring utbildningslokaler visar på 
en stor variation från år till år. 2018 var det fler 
bränder i februari och september jämfört med 
medelvärdet 2014-2018 och färre bränder un-
der juli, augusti, oktober och november. (Bi-
laga, Diagram E). 
 
Bränder i och omkring utbildningslokaler in-
träffar normalt mitt på dagen eller på kvällar. 
Under 2018 syns en tydlig topp runt klockan 
12-13. (Bilaga, Diagram F) 
 
 

 
  2014 2015 2016 2017 2018 

Avsiktlig brand 41 30 64 65 41 

Övrig brand 28 36 44 26 35 

Total Summa 69 66 108 91 76 

 Diagram 7. Bränder i och omkring utbildningslokaler, 2014-2018 

                                                 
1 Brandskyddsföreningen. Bränder i bostadsmiljö. https://www.brandskyddsforeningen.se/forskning/forskningsprojekt/bostadsbrander [Hämtad janu-
ari 2019] 
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Åtminstone 60 % av bränderna i och omkring 
utbildningslokaler bedöms enligt händelserap-
porterna vara avsiktliga (medel 2014-2018). 
2018 var andelen avsiktliga bränder dock lägre 
än året innan. 
 

 
De avsiktliga bränderna i skolor är främst ett 
problem i Göteborg. Vi ser likt föregående år att 
det är en eller flera skolor i en kommun som ut-
märker sig negativt och RSG har haft reaktiva 
förebyggande åtgärder och samverkat i samt-
liga av dessa fall. 
 
Tabell 2 visar utvecklingen av antal bränder i 
och omkring utbildningslokaler fördelade per 
kommun 2014-2018. Den största minskningen 
jämfört med 2017 syns i Göteborg, medan öv-
riga kommuner ligger på en relativt konstant 
nivå.  
 
Tabell 2. Bränder i och omkring skolor, förskolor och fritids-
gårdar fördelade per kommun, 2014-2018. 

 
 

Bränder orsakade av levande ljus 
och fyrverkerier 
Mellan första adventshelgen och trettonhelgen 
larmades RSG till åtta brandtillbud som orsa-
kats av levande ljus eller tomtebloss. Detta är 
ungefär samma som föregående år (6 stycken). 
(Bilaga, Tabell H) 
 
Sju av bränderna inträffade i bostäder och en 
på en restaurang. Inga personer skadades i 
samband med bränderna. 
 

 
 
Under samma period har minst nio incidenter 
med fyrverkerier rapporterats, jämfört med fö-
regående år då det inträffade 12 händelser or-
sakade av fyrverkerier, enligt dokumentation 
av förmodad orsak i händelserapporterna.  
 
 
 

  

60 %  
AV SKOLBRÄNDERNA ÄR FÖRMODAT  
AVSIKTLIGA 
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Trafikolyckor 
2018 genomfördes ungefär samma antal 
räddningsuppdrag i samband med trafiko-
lyckor (1 322 stycken) som 2017 (1 346 
stycken) och medelvärdet för 2014-2018 
(1 315 stycken). (Diagram 8) 
 

 

 
Diagram 8. Trafikolyckor, 2014-2018 

 
2018 har det inträffat fler trafikolyckor i feb-
ruari och maj, jämfört med medelvärdet för 
2014-2018, och färre i juli. (Bilaga, Diagram 
G).  
 
Flest trafikolyckor inträffar på Gårda, 
Lundby, Angered och Frölunda stationsom-
råden. På Kortedala stationsområde syns en 
kraftig minskning jämfört med 2016 och 
2017, då antalet har legat på en högre nivå 
än medelvärdet.  
 
Trenden sedan flera år tillbaka är att flest 
räddningsuppdrag vid trafikolyckor sker un-
der eftermiddagen med en topp vid rusnings-
trafiken runt 16-tiden. Detta stämmer även 
på siffrorna för 2018. (Bilaga, Diagram H) 
 
Vid nästan 90 % av trafikolyckorna är en el-
ler flera personbilar inblandade och vid cirka 
20 % är en eller flera last- eller tankbilar in-
blandad, vilket är motsvarande nivåer som 
tidigare år. Antalet trafikolyckor med spår-
bunden trafik (48 stycken) ligger på samma 
nivå som 2017 (41 stycken). 

Sjukvårdsuppdrag 
Under de senaste åren har det skett ett antal 
avtalsförändringar, med avseende på IVPA- 

och sjukvårdsuppdrag, som påverkar statisti-
ken. Efter 2015 syns en minskning som är 
kopplad till avtalsförändringen gällande 
IVPA-uppdrag i Södra Skärgården (från 1 
februari 2016). Från och med 1 juli 2017 har 
RSG ett nytt avtal med Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset avseende Hjärtstoppslarm 
(IVPA-avtal). Detta avtal gäller för Göteborg, 
Mölndal, Härryda och Partille kommun.  

Denna avtalsförändring gav inget utslag i sta-
tistiken för 2017, men i år syns en tydlig ök-
ning av antalet Hjärstoppslarm/IVPA-upp-
drag (773 stycken). (Diagram 9) 

 

 
Diagram 9. Sjukvårdsuppdrag, 2014-2018 

Utvecklingen inom detta område följs nog-
grant upp av förbundet. Fortsatta diskuss-
ioner förs också med övriga sjukvårdshuvud-
män (inom RSG:s område) kopplat till fram-
tida utformning av avtal. 

Drunkning och drunk-
ningstillbud 
Under året har RSG genomfört 48 räddnings-
uppdrag i samband med drunkning eller 
drunkningstillbud. Enligt händelserappor-
terna har sex personer omkommit i samband 
med dessa uppdrag. Motsvarande siffror för 
2017 är 36 räddningsuppdrag och fem 
stycken omkomna. 
 
Svenska Livräddningssällskapets nationella 
statistik visar preliminärt att 128 personer 
har omkommit i drunkningsolyckor under 
2018 (till och med november). Under samma 
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period förra året omkom totalt 85 personer. 
Inte sedan 2014 har antalet varit lika högt, 
då uppgick det till 133 för perioden. 
 
Merparten av drunkningsolyckorna inträf-
fade under maj till juli och det stora antalet 
är sannolikt framförallt relaterat till den 
varma sommaren 2018. 

Insatser i samband med 
självmord och själv-
mordsförsök 
Räddningstjänsten genomför varje år ett an-
tal räddningsuppdrag kopplade till självmord 
och självmordsförsök. Enligt RSG:s händelse-
rapporter är antalet uppdrag drygt 130 per 
år. Denna siffra är troligtvis i underkant, då 
även andra händelsetyper ibland kan orsakas 
av självmord och självmordsförsök, till exem-
pel trafikolyckor, bränder och sjukvårdsupp-
drag.  
 
När det gäller självmord och självmordsför-
sök vid de tre högbroarna inom förbundsom-
rådet (Älvsborgsbron, Angeredsbron och 
Göta älvbron) visar insatsstatistiken att RSG 
genomför omkring 55 insatser per år i sam-
band med hopp och hot om hopp från hög-
bro. 
 
2018 noteras ett något större antal rädd-
ningsuppdrag i samband med självmord och 
självmordsförsök i anslutning till andra typer 

avbroar/vägavsnitt än högbroarna, till exem-
pel trafikmot, vägbroar och gångbroar över 
motorväg och leder. 
 
RSG deltar under de närmsta åren i Trafik-
verkets arbete med att följa upp effekten av 
nya hoppskydd/staket på högbroar.   

Automatlarm 
Under året har det inkommit totalt 2 960 
automatiska brand- och sprinklerlarm i för-
bundet. Av det totala antalet larm har 252 
stycken varit befogade vilket är en liten 
minskning jämfört med föregående år. (Dia-
gram 10). 
 
Drygt 90 % av de automatiska brand- och 
sprinklerlarmen är obefogade. De vanligaste 
kända orsakerna till obefogade larm är oakt-
samhet vid matlagning och hantverkare. 

 

 
Diagram 10. Automatiska brand- och sprinklerlarm, 2014-
2018 
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Olycksutredning & Analys
Händelserapporter och  
utvärderingar 
Sedan 2012 är det möjligt för våra rapportskri-
vare att skapa en eller flera utvärderingar 
kopplat till varje räddningsuppdrag. Dessa ut-
värderingar används i förbundets interna ut-
vecklingsarbete och innehållet i händelserap-
porter och utvärderingsflikar förmedlas regel-
bundet till ansvariga inom förbundet. 
 
2018 registrerades 908 stycken utvärderings-
poster och de är fördelade enligt följande: Före-
byggande insatser (inklusive Automatlarm) 61 
%, Räddningsinsats 19 %, Fordon/Utrustning 
17 % och Övrigt 3 %. 
 
Under 2018 har omkring 200 händelserappor-
ter efterfrågats och lämnats ut till andra myn-
digheter, företag, media och privatpersoner. 

Olycksutredning 
Vid olyckor som kan förväntas ge organisat-
ionen speciella kunskaper och erfarenheter,  
kompletteras händelserapporten med en 
olycksutredning. Olycksutredningarna ska ut-
formas efter ett muntligt eller skriftligt upp-
drag med syfte och frågeställningar. Förslag på 
innehåll till olycksutredningar är välkomna 
från alla inom organisationen. 
 
Under 2018 har följande sju olycksutredningar 
avslutats (datum anger när händelsen inträf-
fade): 
 

2017-03-07 
Brand i pelletssilo, Fågelrovägen, Göteborg 
2017-10-02 
Brand i landshövdingehus, Myntgatan, Göteborg 
November 2017 
Uppföljning av källarbränder, Nebulosagatan, Gö-
teborg 
2017-12-12 
Explosion i food truck, Seminariegatan, Göteborg 
2018-01-09 
Dödsbrand, Pinnharvsgatan, Mölndal 
2018-04-12 
Dödsbrand, Baron Rogers gata, Göteborg 
2018-08-05 
Brand i terrängen, Björkö, Öckerö 

 

RSG har även genomfört en olycksutredning av 
en dödsbrand i Kungälvs kommun (mars 2018) 
på uppdrag av Bohus Räddningstjänstförbund.  
 
Utöver dessa pågår arbetet med två utred-
ningar från händelser som inträffade under 
2018 (datum anger när händelsen inträffade): 
 

2018-08-30 
Dödsbrand, Kryssdäcket, Göteborg 
2018-11-30 
Dödsbrand, Karl Johansgatan, Göteborg 

 
Utredningarna har redovisats internt via bland 
annat mail och interna hemsidan, samt presen-
terats för berörda i olika mötesforum. Utred-
ningar skickas även till externa myndigheter, 
organisationer och andra intressenter, såsom 
MSB, Trafikverket och fastighetsägare. 

Presentationsmöte 
Ou&A genomför varje år ett presentationsmöte, 
där aktuella utredningar, statistiksammanställ-
ningar och andra relevanta erfarenheter redo-
visas och diskuteras. Tanken är att sprida erfa-
renheter och skapa möjlighet till dialog i syfte 
att verka för en lärande organisation. Till dessa 
möten bjuds alla i organisationen in. Även ex-
terna personer kan bjudas in för att utveckla 
och inspirera. Presentationsmötena filmas och 
tillgängliggörs via Insidan. 
 
Årets möte i februari innehöll följande delar: 
- Statistik över genomförda räddningsupp-

drag 2017 och aktuella olycksutredningar. 
- Redovisning av olycks- och arbetsmiljöut-

redning efter industribrand på Kryptonga-
tan, Mölndal.  

- Redovisning av branden i Grenfell Tower, 
London. Extern föreläsare från Brand-
skyddsföreningen.  

Sakkunnigutlåtanden 
Under 2018 har RSG upprättat och lämnat ut 
43 stycken sakkunnigutlåtanden till Polis och 
åklagare angående risk för spridning av brand 
och rök (30 stycken 2017). Dessutom har per-
sonal från funktionen vid sju tillfällen deltagit i 
tings- och hovrättsförhandlingar som sakkun-
nigt vittne. 
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Bilaga: Tabeller och diagram 
 
Tabell A. Räddningsuppdrag fördelade per händelsetyp, 2014-2018 

HÄNDELSETYP 2014 2015 2016 2017 2018 

Olycka/tillbud 4 425 4 485 4 561 4 243 4 516 
Brand i byggnad 746 772 856 845 856 

Brand, ej i byggnad 1 503 1 393 1 409 1 207 1 475 
Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) 1 248 1 305 1 353 1 346 1 322 

Utsläpp av farligt ämne 208 208 250 208 234 
Drunkning/tillbud 33 36 50 36 48 
Nödställd person 275 251 291 292 269 

Naturolycka 45 174 43 76 51 
Övrig händelse 367 346 309 233 261 

Larm utan tillbud 3 146 3 334 3 294 3 555 3 493 
Automatlarm utan brandtillbud 2 393 2 467 2 559 2 772 2 650 

Annan händelse utan risk för skada 753 867 735 783 843 
Sjukvårdsuppdrag eller annat uppdrag 898 1 038 560 615 1 066 

IVPA 615 714 351 373 773 
Annan hjälp till ambulans 122 177 122 132 180 

Hjälp till polis 28 28 18 15 15 
Hiss, utan risk för personskada 49 38 7 14 26 

Sanering vägbana 10 4 1 2 3 
Hjälp till hemtjänsten 35 39 20 38 31 

Teknisk service 6 5 4 8 8 
Annat uppdrag 33 33 37 33 30 

Återkallades före ankomst 93 65 282 197 240 

TOTALT 8 562 8 922 8 697 8 610 9 315 

 
 
Tabell B. Räddningsuppdrag fördelade per kommun, 2014-2018 

KOMMUN 2014 2015 2016 2017 2018 
Göteborg 6 226 6 494 6 346 6 294 6 703 
Härryda 356 375 400 371 399 
Kungsbacka 580 610 611 567 641 
Lerum 441 421 394 387 431 
Mölndal 674 669 598 634 743 
Partille 263 325 307 317 341 
Övriga 22 28 41 40 57 

TOTALT 8 562 8 922 8 697 8 610 9 315 

 
 
Tabell C. Bränder, 2014-2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Brand i byggnad 746 772 856 845 856 
Brand, ej i byggnad 1 503 1 393 1 409 1 207 1 475 
TOTALT 2 249 2 165 2 265 2 052 2 331 
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Diagram A. Avsiktliga bränder 2018 fördelat per stationsområde och på kategorier skola, bostad, container, personbil, 
skog/mark och övrigt. I övrigt ingår bl a avsiktliga bränder i moped/båt, papperskorg, kabelbränning etc. 

 
 

 
Diagram B. Bränder i personbilar, 2014-2018 
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Diagram C. Bränder i sopcontainer och återvinningscontainer, 2014-2018 

 
 
Tabell D. Omkomna personer i bränder inom RSG, 2014-2018 

ANTAL 2014 2015 2016 2017 2018 
Omkomna i bränder 2 4 6 7 4 

 
 
Tabell E. Bostadsbränder fördelade per bostadstyp, 2014-2018 

BOSTADSTYP 2014 2015 2016 2017 2018 
Flerbostadshus 317 339 397 406 410 
Parhus, radhus, kedjehus 17 21 38 30 21 
Villa 82 82 97 83 95 
Fritidshus 5 7 8 8 8 
Annan bostadstyp 44 43 19 14 11 

TOTALT 465 492 559 541 545 

 
 
Tabell F. Bostadsbränder fördelade per kommun, 2014-2018 

KOMMUN 2014 2015 2016 2017 2018 
Göteborg 351 375 409 431 401 
Härryda 18 14 26 18 19 
Kungsbacka 38 27 39 31 43 
Lerum 17 24 24 11 17 
Mölndal 20 31 36 30 44 
Partille 20 19 21 17 19 
Övriga 1 2 4 3 2 

TOTALT 465 492 559 541 545 
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Tabell G. Bostadsbränder per 1 000 invånare, fördelat per kommun och stadsdel (Göteborg), 2014-2018  
Siffran för hela Sverige är hämtad från MSB (ida.msb.se).  

KOMMUN/Stadsdel 2014 2015 2016 2017 2018 

Göteborg 0,65 0,68 0,73 0,76 0,70 
Angered 0,91 1,33 1,23 1,61 1,12 

Askim-Frölunda-Högsbo 0,80 0,84 0,72 0,68 0,63 
Centrum 0,57 0,61 0,59 0,57 0,70 

Lundby 0,48 0,74 0,52 0,66 0,65 
Majorna-Linné 0,57 0,69 0,83 0,72 0,60 
Norra Hisingen 0,45 0,44 0,50 0,47 0,56 

Västra Göteborg 0,51 0,28 0,60 0,53 0,47 
Västra Hisingen 0,54 0,50 0,69 0,73 0,42 

Örgryte-Härlanda 0,51 0,56 0,61 0,51 0,74 
Östra Göteborg 1,01 0,85 1,12 1,28 1,21 

Härryda 0,50 0,38 0,70 0,48 0,50 
Kungsbacka 0,49 0,34 0,48 0,38 0,52 
Lerum 0,43 0,60 0,59 0,26 0,40 
Mölndal 0,32 0,49 0,56 0,45 0,65 
Partille 0,55 0,51 0,56 0,45 0,49       

RSG 0,58 0,61 0,68 0,65 0,65 
      
Sverige 0,61 0,58 0,66 0,67 N/A 

 
 
Tabell H. Bränder och brandtillbud orsakade av levande ljus, 1:a adventshelgen till trettonhelgen, 2014-2019 

ANTAL 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Brandtillbud med levande 
ljus och tomtebloss 6 10 14 6 8 

 
 

 
Diagram D. Bostadsbränder, fördelat per månad. 2018 jämfört med 2017 samt medelvärdet för 2014-2018. 
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Diagram E. Bränder i och omkring utbildningslokaler, fördelade per månad. 2018 jämfört med 2017 samt medelvärdet för 
2014-2018. 

 
 

 
Diagram F. Bränder i och omkring utbildningslokaler fördelade över dygnet. 2018 jämfört med medelvärdet för 2014-2018. 

 
 

 

 
Diagram G. Trafikolyckor fördelade per månad. 2018 jämfört med 2017 samt medelvärdet för 2014-2018. 
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Diagram H. Trafikolyckor fördelade över dygnet 2018 jämfört med medelvärdet för 2014-2018 
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  Justeras:      1 (1) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2019-03-29 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Hjälmared, Alingsås kommun 

 

Protokollsutdrag 

§ 27. Aktualitetsförklaring av Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen 

Diarienummer: 2009-00117.32   

Beslut 

Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen bedöms vara huvudsakligen aktuell. 

 

Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen ska uppdateras genom följande 

kompletteringar:  

1. Ny utredning av två avsnitt: Effekter och risker kopplade till klimatförändringar 

samt IT- och skalsäkerhet för dricksvattenförsörjning 

2. Uppdatering av relevanta fakta och analyser 

Sammanfattning  

Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen godkändes i maj 2014, och ska enligt 

plan aktualitetsförklaras vart fjärde år. Under 2018 har en aktualitetsbedömning av 

planen genomförts i dialog med tjänstepersoner från kommunerna och 

Länsstyrelsen i Västra Götaland. Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen 

bedöms vara huvudsakligen aktuell. Kompletteringar i planen föreslås enligt bilaga.  

Ärendet hanterades i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 28 februari 2019. 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 
 

 

Vid protokollet 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

Axel Josefson             Miguel Odhner 

Ordförande              Justerare 
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Aktualitetsförklaring av 
Vattenförsörjningsplan för 
Göteborgsregionen 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att vattenförsörjningsplan för 

Göteborgsregionen bedöms vara huvudsakligen aktuell. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att vattenförsörjningsplan för 

Göteborgsregionen ska uppdateras genom följande kompletteringar:  

1. Ny utredning av två avsnitt: Effekter och risker kopplade till klimatförändringar 

samt IT- och skalsäkerhet för dricksvattenförsörjning 

2. Uppdatering av relevanta fakta och analyser 

Sammanfattning  

Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen godkändes i maj 2014, och ska enligt 

plan aktualitetsförklaras vart fjärde år. Under 2018 har en aktualitetsbedömning av 

planen genomförts i dialog med tjänstepersoner från kommunerna och 

Länsstyrelsen i Västra Götaland.  

 

Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen bedöms vara huvudsakligen aktuell. 

Planen föreslås uppdateras genom följande kompletteringar: 

1. Ny utredning av två avsnitt behöver genomföras beroende på nya 

förutsättningar. Detta gäller 

• Effekter och risker kopplade till klimatförändringar 

• IT- och skalsäkerhet för dricksvattenförsörjning 

2. För att Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen ska fortsätta vara 

relevant som underlag för regionalt och lokalt arbete med vattenförsörjning bör 

en uppdatering genomföras av relevanta fakta och analyser.  

 

Ärendet hanterades i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 28 februari 2019. 

Beslutsunderlag 

Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen, beslutad 2014-05-09. 

Kortversion av planen. 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen godkändes i maj 2014 i 

Göteborgsregionens förbundsstyrelse, och alla berörda kommuner har sedan med 

politiskt beslut ställt sig bakom planen. Den regionala vattenförsörjningsplanen 

innehåller en regional vision och gemensamma mål för kommunerna, och ska 
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utgöra en gemensam strategi för att trygga regionens vattenförsörjning på ett 

robust och klimatsäkert sätt. 

 

I planen redovisas ett arbetssätt för att planen skall hållas levande. Sålunda skall 

planen  

• Följas upp årligen med hjälp av indikatorer 

• Handlingsplaner tas fram vartannat år 

• Aktualitetsförklaras vart fjärde år 

• Revideras inför målåret 2025 

 

Det är således tid att nu göra en bedömning över planens aktualitet. En sådan 

bedömning omfattar dels det inledande grundläggande avsnittet om planens vision 

och mål samt i vilken omfattning fakta och analyser i övriga avsnitt behöver 

justeras och uppdateras. 

Bedömning 

En arbetsgrupp med tjänstepersoner från GR, fyra medlemskommuner, Chalmers, 

Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) samt Ramböll har gjort en genomgång 

av planen för att bedöma dess aktualitet, och analyserat de förutsättningar som 

förändrats samt hur planen har tillämpats och genomförts. Arbetsgruppens 

bedömning har sedan förankrats i GR:s VA-nätverk och Chefsnätverk för 

Avfall/VA. Dialog har även förts med länsstyrelsen i Västra Götaland.  

 

Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen bedöms vara huvudsakligen aktuell. 

Omvärldsanalys 

Sedan Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen beslutades 2014 har vatten-

försörjningsfrågan utretts på nationell nivå genom Dricksvattenutredningen och 

dess betänkande ”En trygg dricksvattenförsörjning”, SOU 2016:32, som visar på 

behov och nytta av regionalt perspektiv på dricksvatten och pekar ut mellan-

kommunal samverkan som nyckeln till att klara framtidens utmaningar. Utifrån 

förslagen i betänkandet har Boverket fått ett nytt uppdrag gällande dricksvatten-

försörjning i fysisk planering, och ett nationellt dricksvattenråd har instiftats. 

 

Utifrån Dricksvattenutredningens betänkande bedöms Vattenförsörjningsplan för 

Göteborgsregionen vara aktuell.  

 

Både Länsstyrelsen i Halland och Länsstyrelsen i Västra Götaland har under 2018 

påbörjat processer med att ta fram länsvisa regionala vattenförsörjningsplaner som 

ska utgöra planeringsunderlag för kommunerna inom respektive län.  

 

Då vi i Göteborgsregionen har gemensamma vattenresurser är vi beroende av 

varandra och gemensamma lösningar för vattenförsörjning. Vattenförsörjningsplan 

för Göteborgsregionen är mer långtgående i formulering av gemensamma mål och 

Page 429 of 511



   

Aktualitetsförklaring av Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen   3 (4) 

Förbundsstyrelsen – ärende 6 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Joanna Friberg, regionplanerare 

Datum: 2019-02-28, diarienummer: 2009-00117.32    

 

åtgärder än vad de länsvisa regionala vattenförsörjningsplanerna ser ut att bli. 

Därför bedöms Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen vara aktuell. 

Planens vision, mål och genomförande 

Vision och mål som beskrivs i Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen ligger 

som grund för det arbete som genomförs i samverkan mellan GR och medlems-

kommunerna. Årliga handlingsplaner tas fram, och en uppföljning av målen 

genomförs varje höst. De regionala målen och planens förslag till åtgärder utgör 

även ett användbart underlag för den kommunala verksamheten.  

 

Utifrån en analys av planens målformulering, tillämpning och genomförande 

bedöms Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen vara aktuell. 

Fakta och analyser som utgör underlag för planen 

Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen redovisar en stor mängd 

sammanställd information om vattenförsörjning och dess förutsättningar i 

Göteborgsregionen, som underlag för planens ställningstaganden och 

kommunernas fortsatta arbete. Merparten av denna information är insamlad under 

2012, då planens remissversion sammanställdes.  

 

Utifrån tillgänglig information och då aktuella prognoser redovisar planen även ett 

antal analyser av risker, möjligheter och behov för den regionala 

vattenförsörjningen. 

 

Sedan 2012 har flera förändringar skett i kommunernas VA-verksamheter, vilket 

gör att vissa fakta som redovisas i planen inte utgör ett komplett underlag, eller är 

inaktuella. Befolkningsutvecklingen i Göteborgsregionen har gått betydligt 

snabbare än de prognoser som ligger till grund för planens bedömning av framtida 

vattenbehov i regionen.  

 

Under de senaste åren har vi i Göteborgsregionen upplevt torka som har gett 

tydliga konsekvenser på vattenförsörjningen i flera kommuner. Detta har 

tydliggjort att risken för vattenbrist på grund av klimatförändringar är större än 

vad analysen i planen anger. Sedan 2012 har även synen på säkerhetsrisker när det 

gäller vattenförsörjning förändrats, delvis på grund av den ökade digitaliseringen, 

och delvis på grund av ett förändrat säkerhetsläge i Sverige. 

Utifrån idag gällande förutsättningar och en genomgång av de fakta och analyser 

som utgör underlag för planen bedöms Vattenförsörjningsplan för 

Göteborgsregionen vara huvudsakligen aktuell, men i behov av vissa 

kompletteringar. 

Förslag till fortsatt arbete 

1. Ny utredning av två avsnitt i Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen 

behöver genomföras beroende på nya förutsättningar. Detta gäller  
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• Effekter och risker kopplade till klimatförändringar 

• IT- och skalsäkerhet kopplat till dricksvattenförsörjning 

 

2. För att Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen ska fortsätta vara 

relevant som underlag för regionalt och lokalt arbete med vattenförsörjning bör 

en uppdatering genomföras av relevanta fakta och analyser. 

 

 

 

 

Helena Söderbäck            Maria Sigroth 

Förbundsdirektör            Avdelningschef 

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 
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Den 30 april 2019 

 

 

Till kommuner i Västra Götaland  

 

Uppföljning av den regionala kraftsamlingen för att nå klimatmålet i 

Västra Götaland 

Den 19 september 2017 beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen om 

en ny regional kraftsamling för att nå klimatmålet i Västra Götaland. Anledningen till detta var att 

arbetet för att minska växthusgaserna inte gick tillräckligt snabbt. Klimat 2030 – Västra Götaland ställer 

om utgår från fyra fokusområden med tolv tillhörande satsningar. Sammanställningen av resultaten från 

2018 finns nu tillgängliga i en årsberättelse som bifogas med detta brev. Där redogörs bland annat för 

evenemang och projekt som ägt rum under året, resultat från en enkät som skickades ut till 

undertecknarna samt komminikationsinsatser som genomförts.  

Som undertecknare av Klimat 2030 listas ni på webbplatsen klimat2030.se tillsammans med övriga 

undertecknare. En viktig del av detta är att varje undertecknare redogör för hur organisationen kommer 

att bidra till att målet om en fossiloberoende region ska kunna nås. Detta görs i ett så kallat åtagande.  

I dagsläget saknas åtaganden från flertalet av kommunerna i regionen. Vi hoppas därför att ni snarast 

kan sammanfatta era klimatinsatser så ett åtagande kan publiceras på klimat2030.se. Målet är att alla 

åtaganden skall vara aktuella och att undertecknarna kan inspirera varandra till att engagera sig mer.  

För att registrera ett åtagande för er kommun, gå in på http://klimat2030.se/skriv-pa/.  

 

Med vänliga hälsningar,  

 

 

Gustaf Zettergren         Monique Wannding  

Miljöchef          Enhetschef Miljö- och klimatsamverkan 

Västra Götalandsregionen                Länsstyrelsen 

 

 

Kontakt 
klimat2030@vgregion.se 

http://klimat2030.se/kontakt/ 
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Klimat 2030 – Första året med Klimat 2030 – hur har det gått?

Första året med Klimat 2030  
– hur har det gått?

Västra Götaland har sedan 2009 ett mycket ambitiöst 
mål om att bli en fossiloberoende region 2030. För  
att öka takten i arbetet med att minska klimatpåver- 
kan lanserades i september 2017 kraftsamlingen  
”Klimat 2030 – Västra Götaland 
ställer om”. Efter första året 
med Klimat 2030 är det dags  
för en uppföljning. 

Vi arbetar i fyra fokusområden 
och med fyra arbetssätt. Det är 
flera olika delar i samhället som 
behöver förändras. Det gäller 
våra transporter, byggande, 
maten vi äter men också hur 
vi konsumerar produkter och 
tjänster. Vi behöver nya arbetssätt som leder till  
en bred samhällsförändring. Organisationer måste 
våga gå före, vi behöver klimatplanera och stimulera 
innovationer och entreprenörskap. Vi vill ha ett att-
raktivt samhälle där det är lätt för var och en att  
göra klimatsmarta val.

För att förverkliga kraftsamlingen Klimat 2030 har 
vi uppmuntrat näringsliv och organisationer att skriva 
på Klimat 2030 och åta sig att bidra i arbetet. Genom 
en effektiv samordning vill vi växla upp ansträngning-
arna där potentialen är som störst. Tillsammans med 
ledamöterna i Klimatråd Västra Götaland vill vi signa-
lera att klimatfrågan är tydligt prioriterad. 

Under 2018 har antalet undertecknare som ställer  
sig bakom Klimat 2030 och vårt regionala klimat-
mål fördubblats. Inom alla fyra fokusområden finns 
 samordnare och de har erbjudit aktörer stöd och upp-
muntran att göra mer för klimatet. Klimatråd Västra 
Götaland har visat ledarskap genom att peka på våra 
styrkor i Västsverige, verkat för att undanröja hinder 
för klimatomställningen och genom att bilda opinion. 

Det är svårt att bedöma effekten av just våra insatser 
under året som gått. Det finns många aktörer i Västra 
Götaland som arbetar aktivt för klimatet och våra 
ansträngningar utgör endast en del. Denna årsberät-

telse är ändå ett försök att bedöma 
vår insats genom att summera och 
analysera de underlag vi har samlat 
in från bland annat undertecknare,  
samordnare och ledamöterna i 
Klimatrådet. Tanken är att lära 
av uppföljningen för att vässa vår 
genomförandemodell ytterligare 
under 2019.

Länsstyrelsen och Västra 
 Götalandsregionen tar gemensamt 

ansvar för att hålla samman klimatarbetet i regionen. 
Vi har olika roller, ansvarsområden och verktyg men 
verkar i samma geografiska område. Tillsammans 
utgör vi den samlade kraft som behövs för att säker-
ställa att arbetet ska ha en stabil grund att stå på.

Ett ambitiöst klimatmål kräver ett ambitiöst klimat-
arbete. För att lyckas behöver alla i regionen bidra.

Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande,  
Västra Götalandsregionen.
Magnus Berntsson, miljönämndens ordförande,  
Västra Götalandsregionen.
Anders Danielsson, landshövding i Västra Götaland län.
Lisbeth Schultze, länsöverdirektör i Västra Götalands län.

”Ett ambitiöst  klimat-
mål kräver ett ambitiöst  
klimat arbete. För att  
lyckas behöver alla
i regionen bidra”
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Klimat 2030 – Utsläppen i Västra Götaland

Minskade utsläpp av växthusgaser
Under perioden 1990–2016 har de totala utsläppen  
av växthusgaser i länet minskat med 15 procent och 
uppgår nu till 10,2 miljoner ton per år. Målet är en 
minskning med 80 procent mellan 1990 och 2030. 
Att klara återstående minskning på elva år kräver 
 kraftiga insatser.

De verksamheter som är anslutna till EU:s handel 
med utsläppsrätter står för närmare häften av de totala 
utsläppen i länet. I slutet av 2017 beslutade EU om en 
reformering av handelssystemet med utsläppsrätter. 
Antalet utsläppsrätter ska minska snabbare i systemet 
från år 2021 och en del av överskottet av utsläppsrätter 
ska annulleras från år 2023. Ett skärpt handelssystem 
är bra för länet, men åtgärder behövs tidigare för att nå 
de regionala klimatmålen. 

Den näst största utsläppskällan i länet efter industri-
sektorn är transportsektorn med 2,7 miljoner ton.  
Den genomsnittliga körsträckan med bil per person 
i länet ökade något för tredje året i rad under 2017.  
För att nå de regionala tilläggsmålen behöver utsläppen 
från vägtrafiken minska med drygt 1 miljon ton till 
2020 och sedan ytterligare 1 miljon ton för att nå målet  
till 2030. 

Utsläppen i Västra Götaland

Utsläpp av växthusgaser 
i Västra Götaland

– geografiska perspektivet –

INDUSTRI TRANSPORTER &
ARBETSMASKINER

JORDBRUKEL- OCH VÄRMEVERK 
SAMT EGEN UPPVÄRMNING 

AV BOSTÄDER OCH LOKALER

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER
I VÄSTRA GÖTALAND
- GEOGRAFISKA PERSPEKTIVET -

Utsläpp av växthusgaser 
i Västra Götaland
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2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2030

Verksamheter som regleras av EU:s handel med utsläppsrä�er

Transport, mindre industri, jordbruk, uppvärmning, arbetsmaskiner

Mål för 2030

(År)

 Illustrationerna kommer från Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Utsläpp av växthusgaser 
orsakat av oss i Västra Götaland

– konsumtionsprespektivet –

Utsläppen av växthusgaser  
i Västra Götaland ska minska  
med 80 procent till 2030 från  
1990-års nivå� 

Västra Götalands klimatmål är tvådelat – ett geografiskt klimatmål 
och ett klimatmål för vår de växthusgaser som västsvenskars konsumtion 
ger upphov till.

Utsläppen av växthusgaser  
från västsvenskars konsumtion  
ska minska med 30 procent till 
2030, jämfört med 2010�

”1990–2016 har utsläppen av
växthusgaser i Västra Götaland 
minskat med 15 procent.”
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Klimatledarskapsnoden vid Naturresurser och hållbar 
utveckling vid Uppsala universitet, där Kevin Andersson  
har en professur i klimatledarskap, har utvecklat meto-
der för att ta fram så kallade koldioxidbudgetar för ett 
geografiskt område. En koldioxidbudget utgår från att 
det finns ett begränsat globalt utsläppsutrymme för 
att den globala medeltemperaturen inte ska överstiga 
en viss nivå. Detta utrymme kan sedan brytas ner och 
fördelas till olika geografiska nivåer, till exempel länder 
eller regioner, i form av en årlig budget. Forskarna vid 
Uppsala universitet utformar sina koldioxidbudgetar 
utifrån de utsläppsminskningar som behöver göras 
för att den globala medeltemperaturen inte ska övergå 
2 grader. I den koldioxidbudget de tagit fram för  
Västra Götaland framgår att utsläppen i Västra Götaland 
behöver minska med 16,4 procent per år mellan åren 
2020 och 2040 för att nå detta mål1. 

Koldioxidbudget 
Västra Götaland har ett konsumtionsbaserat klimatmål 
om att utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas 
konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska 
med 30 procent till 2030 jämfört med 2010. I dagsläget 
saknas regionala data för att följa upp målet. Istället 
har nationella beräkningar från Naturvårdsverket 
använts, med antagandet om att klimatavtrycket  
från en genomsnittlig svensk är likvärdigt med det i 
Västra Götaland. De nationella beräkningarna visar  
att ut släppen av växthusgaser ligger på i stort sett 
samma nivå som i början på 90-talet, vilket är en 
sämre trend än för de geografiska utsläppen. Ett arbete 
pågår på Västra  Götalandsregionen för att få regionalt 
anpassade konsumtionsdata. En viss bild av läget i 
Västra Götaland kan man dock få genom att göra en så 
kallad koldioxidbudget eftersom vissa inslag som ingår 
i konsumtionsbaserade beräkningar finns med, t.ex. 
internationella resor.

 

Figur 1. Historiska utsläpp 2010–2016, uppskattade utsläpp 2017–2019, samt budgeterade utsläpp 2020–2040. Utsläppen föreslås minska med en konstant del av föregående 
års utsläpp. Den högra Y-axeln visar utsläpp som procent av basåret 2019.  

  

Historiska utsläpp 2010–2016, uppskattade utsläpp 2017–2019, samt budgeterade utsläpp 2020–2040. Utsläppen föreslås minska med en  
konstant del av föregående års utsläpp. Den högra Y-axeln visar utsläpp som procent av basåret 2019. Illustrationen: Uppsala universitet.

1  Koldioxidbudgeten inkluderar koldioxid, inte andra växthusgaser. Den avser geografiska utsläpp, men utsläpp från invånarnas internationella  
resor har även inkluderats.

Klimat 2030 – Utsläppen i Västra Götaland
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FÖREGÅNGARE
Att ta ansvar och inspirera andra 
genom att ligga i framkant i 
omställningen.

KLIMATPLANERING
Nytänkande samhällsplanering 
som skapar förutsättningar för 
klimatsmarta miljöer och flöden.

INNOVATIONER
Nya angreppssätt som gör 
regionen till en växtplats för 
framtidens produkter och sam-
hällslösningar. 

ATTRAKTIVA 
SAMHÄLLEN
Levande lokalsamhällen där 
samarbete för att underlätta en 
klimatsmart livsstil är i fokus.

FYRA 
ARBETSSÄTT
För att nå en attraktiv framtid 
utgår omställningsarbetet från 
fyra arbetssätt som bidrar till en 
samhällsförändring.

Därefter påbörjades  genomförandeskedet av Klimat 
2030. I oktober 2017 hölls en lanseringskonferens
och under 2018 har en genomförandemodell kommit  
på plats med flera olika delar. Regionfullmäktige och
länsledning är högsta beslutande organ. Processledning 
och styrgrupp består av tjänstepersoner på Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Därutöver  
består genomförandet av Klimat 2030 framför allt av  
tre delar – undertecknare, samordnare och klimatråd.

I september 2017 antog Västra Götalandsregionens 
regionfullmäktige och Länsstyrelsens länsledning det 
strategidokument som ligger till grund för ”Klimat 2030 
– Västra Götaland ställer om”. Det bygger på ett antal 
satsningar inom fyra fokusområden, samt fyra arbets-
sätt som är viktiga för att en bred samhällsförändring 
ska kunna nås. 

Genomförande av Klimat 2030 under 2018

Klimat 2030 
- Västra Götaland ställer om

Strategiska vägval

Rapporten ”Strategiska vägval” 
antogs av Västra Götalands-
regionens regionfullmäktige och 
Länsstyrelsens länsledning i sep-
tember 2017 och ligger till grund för 
Klimat 2030. Finns att ladda ner på 
www.klimat2030.se/ladda-ner.

Klimat 2030 – Genomförande av Klimat 2030 under 2018

Tolv satsningar inom fyra fokusområden utgör grunden för Klimat 2030. Det är framför 
allt inom dessa områden krafttag måste tas för att minska utsläppen av växthusgaser.

Fyra arbetssätt som skapar förutsättningar för en bred 
samhälls förändring och en attraktiv framtid ska genomsyra 
arbetet inom Klimat 2030.

HÅLLBARA TRANSPORTER 

• Klimatsmart vardagsresande 
 där fler väljer gång, cykling och  
 kollektivt resande 

• Accelererad omställning till  
 fossilfria fordon 

• Effektiva godstransporter 

• Klimatsmarta möten och 
 semestrar

SUNDA OCH KLIMAT- 
SMARTA BOSTÄDER 
OCH LOKALER 

• Flexibla och klimatsmarta  
 bostäder och lokaler

• Effektiv och klimatsmart 
 renovering

FÖRNYBARA OCH RESURS- 
EFFEKTIVA PRODUKTER 
OCH TJÄNSTER 

• Större marknad för biobaserade 
 material och drivmedel 

• Tjänster och cirkulära varor 

• Design för en hållbar livsstil

KLIMATSMART OCH 
HÄLSOSAM MAT 

• Minskat matsvinn 

• Främja hållbart lantbruk 

• Mer vegetariskt på tallriken FYRA 
FOKUSOMRÅDEN

Fyra fokusområden prioriteras 
med ett antal satsningar där god 

klimatnytta kan förväntas.
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Klimat 2030 – Genomförande av Klimat 2030 under 2018

1� Undertecknare
En del i arbetet med att genomföra Klimat 2030 är att 
få med många organisationer och tillsammans verka 
för att vi ska nå målet om en fossiloberoende region. 
Redan 2009 undertecknade cirka 70 organisationer 
klimatstrategin för Västra Götaland. Efter att Klimat 
2030 antogs 2017 intensifierades arbetet med att få 
fler undertecknare. Ett nytt krav lades till så att alla 
som undertecknar ska göra ett åtagande som beskriver 
hur organisationen ska bidra till att nå det regionala 
klimat målet. Redan 2017 hade alla kommuner, hög
skolor och universitet i regio nen skrivit på Klimat 2030, 
sedan dess har framförallt fler företag tillkommit. 

Enkät till undertecknarna
Hösten 2018 genomfördes en enkätundersökning bland 
de aktörer som undertecknat Klimat 2030. 75 procent 
av undertecknarna svarade på enkäten (40 kommuner, 
28 företag, 14 föreningar eller andra organisationer 
och nio aktörer inom utbildning och forskning). Nästan 
80 procent av de svarande menar att engagemanget för 
arbetet med miljö- och klimatfrågor i den egna organi-
sationen är stort eller mycket stort. 

Uppemot en tredjedel svarar att undertecknandet av 
Klimat 2030 påverkat organisationens arbete. Detta 
har främst tagit sig i uttryck som tydligare prioritering 
av insatser i klimatarbetet eller som ökat engagemang 
för klimatfrågorna bland anställda. 

På frågan ”I vilken utsträckning upplever du att det 
regionala klimatarbetet bidrar till ert arbete?” anser 
hälften av undertecknarna att så är fallet. 

När det gäller fokusområdena arbetar flest under-
tecknare med hållbara transporter (73%), följt av 
klimat smart mat (63 %), bostäder och lokaler (60%) 
samt produkter och tjänster (57 %). Fyra av fem under-
tecknare känner till de fyra arbetssätten som Klimat 
2030 belyser. Några exempel på hur undertecknarna 
jobbar med arbetssätten (från enkätsvaren): 

”  Kommunen har skapat ett mer attraktivt sam-
hälle genom att installera publika laddplatser  
för  elbilar. Vi klimatplanerar genom arbetet med  
att ta fram ny energi- och klimatstrategi för 
kommunen och är föregångare genom att arbeta 
med energieffektiva åtgärder i de kommunala 
fastigheterna/bostäderna.” 
– Färgelanda kommun 

”  På temat föregångare sätter vi snart upp 
 Wagners Ringen med ambitionen att vara  
en klimatsmart uppsättning. Vi vill vara  
med och påverka och  inspirera kulturen och 
operakonsten att arbeta med klimatsmarta 
 alternativ för att skapa konst i världsklass.” 
– GöteborgsOperan

”  Vi arbetar som föregångare med till exempel  
energi besparande åtgärder, åtgärder för att  
minska onödigt resande och att minska  koldioxid- 
 utsläppen av det resande som ändå finns  
(bland annat genom elbilspool, digita la möten,  
cykelfrämjande åtgärder) och med  energi - 
effektivisering. Vi bedriver även forskning och 
undervisning som berör  fokus områdena.” 
– Högskolan Väst

”  Föregångare: Vi vill gå före genom att sätta 
 skarpa mål inom koldioxidområdet. Vi går  
före i konverteringen av industri/asfalt.  
Innovationer: vi arbetar kontinuerligt med 
 innovationer för minskade koldioxidutsläpp.  
Attraktiva samhällen: Vi är delaktiga i att  
skapa nya stadsdelar tillsammans med kom-
munerna runt om i Sverige. Blandsstad, skala, 
 inkludering, trygghet och ekosysemtjänster är 
vikta pusselbitar i detta. Att vi klarar detta är 
avgörande för att vi ska få vara med i framtiden!” 

– NCC

”  1/3 av undertecknarna menar 
att Klimat 2030 påverkat 
 organisationens arbete. ” 

”Under 2018 har antalet under-
tecknare fördubblats.”
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Vårt åtagande
Här följer några exempel på åtaganden som undertecknare gjort.  
Alla undertecknare och deras åtaganden listas på klimat2030.se.

Carbon Cloud

Genom att hjälpa restaurangbranschen att beräkna och 
kommunicera sin klimatpåverkan till sina gäster möjlig-
gör vi beteendeförändringar bland både köks personal 
och gäster. Kockarna ser vilka ingredienser som orsakar 
vilka utsläpp och får möjlighet att arbeta med sina recept 
för att minska matens klimatpåverkan. 

Gästerna ser vilka alternativ på menyn som skapar 
stora respektive små utsläpp. Detta skapar en unik 
symbios där kockar och gäster arbetar tillsammans för 
att minska sina utsläpp. Gästerna ser att restaurangerna 
bryr sig och har ett aktivt klimatarbete, samtidigt som 
kockarna ser att gästerna värderar klimatsmart mat. 
Vårt mål är att våra kunder ska halvera sin klimat-
påverkan från maten de serverar till 2030.

Carbon  
Cloud

Skövdebostäder

Skövdebostäder skriver på för klimatet! Vår målsätt-
ning är bland annat att bli klimatneutrala under 2019, 
spara 20 % energi fram till och med 2019 (jämfört 
med 2014) samt installera solceller och laddstolpar för 
elfordon i alla våra områden. Dessutom bygger vi just 
nu 600 klimatsmarta bostäder med olika fokus. Vi har 
Aspö Eko-logi med 242 lägenheter som är ett modernt 
hållbart bostadsområde med tre miljömärkningar som 
också vunnit SABOs hållbarhetspris 2017. Vi bygger 
Ekedal med 150 lägenheter för ungdomar med en 
 energiförbrukning på cirka 28 kWh/kvm/A-temp/år  
och solceller på taken. Sist men inte minst jobbar vi 
med Frostaliden där vi bygger 189 lägen heter i miljö-
vänligt och hållbart trä. Vi åtar oss att vara med och 
bidra till omställningen till ett modernare och fossil-
fritt Västra Götaland och Sverige.

Dals-Eds kommun

Dals-Eds kommun arbetar med alla fokusområden inom 
Klimat 2030 framförallt utifrån arbetssätten Klimatplane-
ring och Attraktiva samhällen. Kommunen har gjort följande 
åtaganden för att bidra till minskad klimatpåverkan.

•   Att agera som föregångare genom att bygga attraktiva och 
klimatsmarta lösningar. På så sätt skapas förutsättningar 
för att minska klimatpåverkan från alla aktörer i samhället. 
Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals Eds kommun där 
de sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna påverkar 
och förutsätter varandra.

 

 

 

 

 

•   Att prioritera en ökad andel förnyelsebar energi i kom-
munens fastigheter och lokaler. Målsättningen är att till 
år 2020 ska andelen förnyelsebar energi som nyttjas i 
kommunkoncernen vara minst 90%.

•   Att successivt ställa om den kommunala fordonsflottan 
med målsättning till år 2020 att fordonen ska till minst 
10% drivas med förnyelsebar energi och till år 2030 vara  
på fossiloberoende.

•   Att till år 2025 minska mängden kärlavfall i kommunen 
med 20% per invånare. Inom skola, vård och omsorg så 
kommer man aktivt arbeta med projekt och aktiviteter  
med fokus på matsvinn.

Klimat 2030 – Genomförande av Klimat 2030 under 2018
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Avenyfamiljen

Samtliga Avenyfamiljens restauranger är KRAV 
certifierade och vi ökar kontinuerligt andelen ekolo-
giska råvaror. Koncernen har en 180m2 stor ekologisk 
takodling där grönsaker, örter och bär odlas. Råvaror 
som produceras på takodlingen används i koncernens 
restauranger. All energi som förbrukas produceras 
av vindkraft. Noggrann källsortering är en självklar-
het och vi sorterar ner på kapsylnivå. Avenyfamiljen 
arbetar med att öka andelen fatöl och därmed minska 
flaskölsförsäljningen vilket minskar volymerna av 
returglas och leder till färre leveranser. Stilla och 
kolsyrat vatten produceras på respektive restaurang för 
att minimera transporter samt onödiga förpackningar. 
2019 blir Avenyfamiljens fordonsflotta fossilfri och 
solpaneler kommer att sättas upp på fastigheten på 
Tredje Långgatan.

Teaterkooperativet Masthuggsteatern

Transporter: Alltid välja tåg före flyg. Klimat
kompensera för alla transporter som görs med vår 
buss, liksom för alla resor i samband med turné.  
I det fall vi behöver ta flyg, exempelvis för långväga 
gästspel, alltid kompensera.

Livsmedel: Prioritera veganska/vegetariska alter-
nativ vid arrangemang som inkluderar förtäring. 
Minimera svinn i personal- och publikkafé.

Energi: Välja energisnålaste möjliga alternativ 
i belysning.

Övrigt: 100 % återvinning avseende kök och kontor. 
Största möjliga återvinning avseende sådant som 
 material från gamla scenografier. Välja bank och 
 ellevarantör utifrån hållbarhetsprofil.

Peab Asfalt AB

Peab Asfalt AB är ett av Sveriges största beläggningsföre-
tag med tillverkning och utläggning av asfalt till privata, 
statliga och kommunala kunder. Vi asfalterar allt från 
garageuppfarter och cykelvägar till flygplatser och stora 
infrastrukturprojekt. Vårt långsiktiga klimatmål är noll 
nettoutsläpp av växthusgaser 2040. Den enskilt viktigaste 
åtgärden är konvertering av våra asfaltverk till att använda 
koldioxidneutral bioolja. Biooljan ersätter fossil eldnings
olja vid torkning och uppvärmning av stenmaterialet, den  

process som kräver mest energi. Detta minskade våra 
koldioxidutsläpp med 61 procent under 2015–2017, sam-
tidigt som volymen ökade. Produkten som säljs under 
namnet ECOAsfalt utgör idag 95 procent av massan från 
våra stationära verk. En annan viktig klimatåtgärd är att 
utveckla metoder som möjliggör en ökad andel returasfalt 
i nyproduktion med bibehållen prestanda. Vi arbetar också 
med sänkt tillverkningstemperatur och utfasning av fossila 
drivmedel i transporter och utläggningsmaskiner.

Klimat 2030 – Genomförande av Klimat 2030 under 2018

Ytterligare exempel på åtaganden.
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2� Fokusområden och samordnare
För att växla upp arbetet inom de fyra fokusområdena  
i Klimat 2030 har vi valt en modell med så kallade 
samordnare. Samordnarnas roll är att öka klimat-
arbetet hos aktörer i fokusområdets utpekade sats-
ningar. Utifrån de fyra arbetssätten ska samordnarna 
göra en analys gällande aktörer och pågående arbete 
i regionen för att sedan sammanföra aktörer där nya 
synergieffekter kan uppstå. Det handlar både om att 
uppmuntra innovationer och nya åtgärder med stor 
omställningspotential såväl som att stötta att mer 
mogna åtgärder sprids och implementeras av fler 
 aktörer. Att värva fler undertecknare av Klimat 2030 
ingår också i samordnarens roll. 

Inom satsningen ”Klimatsmart vardagsresande där fler 
väljer gång, cykling och kollektivt resande” har arbetet 
till stor del inneburit samverkansarbete inom olika nät-
verk och styrgrupper. Ett exempel är Hållbart Resande 
Väst och deras nätverksarbete där samordnaren varit 
med och medarrangerat en nätverksträff. Samordnaren  
har även stöttat Fyrbodals kommunalförbund och haft  
aktiviteter för hållbart resande på landsbygden. Genom 
samordnaren får bland annat Länsstyrelsen, Västra 
Götalandsregionen och Sahlgrenska universitetssjuk-
huset stöttning i frågor som rör tjänsteresor, rese- och 
mötespolicy, bilpooler, mötesverktyg och förmånscyklar.  
Detta sker bl.a. inom ramen för Grön Transportplan 
Sahlgrenska som är ett viktigt verktyg i att förändra  
arbets- och tjänsteresandet bland Sahlgrenskas 
anställda. Dessutom har ett projekt med ICA-butiken 
i Munkebäck initierats för att arbeta med klimat - 
smarta handlingsresor. Detta har skett i samarbete 
med  fokusområdet Förnybara och resurseffektiva 
 produkter och tjänster. 

Klimat 2030 – Genomförande av Klimat 2030 under 2018

Som stöd och styrning för samordnarna finns inom varje  
fokusområde en styrgrupp bestående av sakkunniga från 
Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och ett av 
regionens fyra kommunalförbund. Samordnarna har sin 
hemvist på någon av regionens science parks eller forsk-
ningsinstitut: IVL, RISE, Agroväst, Science Park Borås 
och Johannebergs Science Park. Dessa organisationer 
har sökt medel från Västra Götalandsregionen för att ta 
på sig rollen att samordna en eller flera satsningar inom 
ett fokusområde. Ett sätt att stärka klimatarbetet har 
varit via så kallade aktörs forum inom områden där man 
bedömt att stor klimatnytta kan ske och utvalda mål-
grupper bjudits in till träffar och en löpande kontakt. 
Nedan följer ett urval av de aktiviteter samordnarna 
genomfört under 2018. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hållbara transporter

Inom detta fokusområde finns fyra satsningar: 
•  Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, 

 cykling och kollektivt resande
•  Accelererad omställning till fossilfria fordon
•  Effektiva godstransporter 
•  Klimatsmarta möten och semestrar

Samordnare 

Anders Roth, IVL
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Genom samordnaren har Klimat 2030 arrangerat flera 
seminarier och aktörsforum på temat hållbara trans-
porter. Detta har till exempel skett i form av aktörs
forum med fokus på laddinfrastruktur och resepolicys, 
dessa genomfördes i januari och september 2018. Det 
har också skett genom samverkan med projektet E-west 
som drevs av Länsstyrelsen i Västra Götaland, i dessa  
fall har det handlat om seminarium om el-laddning  
som riktat sig till deras kommunnätverk. Målgruppen, 
som här främst varit kommunerna, har kontaktats  
 mellan träffarna och har kontinuerligt under året 
 kunnat få stöd av samordnaren för att utveckla sitt 
arbete. Samordnaren har även tillsammans med 
 Göteborgsregionens kommunalförbund genomfört  
ett seminarium om parkering och mobilitet riktat  
till Göteborgsregionens medlemskommuner.
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Samordnarens trendspaning
Vilken trend tror du vi kommer se växa starkt 
inom ditt fokusområde under 2019–2020?

Anders Roth, samordnare för fokusområde  
Hållbara transporter:

” Ökat utbud av laddbara bilar och 
 diskussion kring eventuella för-
säljningsförbud för förbrännings-
motordrivna bilar kommer öka 
efterfrågan på ladd infrastruktur 
i anslutning till bostadshus och på  
allmänna platser. Jag tror också att 
vi kommer se en ökad diskussion 
kring åtgärder som syftar till att 
minska transport subventioner,  
som till exempel reseavdraget.”

Inom fokusområdet har man också uppmärksammat 
att den regionala länstransportplanen inte ligger 
i linje med Klimat 2030. Inför nästa revidering av 
länstransportplanen har därför ett arbete påbörjats för 
att försöka säkra att den ligger i linje med de nationella  
och regionala klimatmålen. Samordnaren har även 
stöttat Skaraborgs kommunalförbund kring infra-
strukturplanering och fyrstegsprincipen2. 

Dessutom har samordnaren hjälpt till att driva ett 
forskningsprojekt om miljöavgifter i hamnen. Genom 
samverkan och ett kunskapsutbyte med Biogas Väst 
har aktörer identifierats som skulle kunna ställa 
om till gasdrift vid Göteborgs Hamn eller anlägg-
ningstransporter. Samordnaren har vidare stöttat 
arbetet med att initiera och etablera ett elvägsprojekt 
i Västsverige med fokus på långväga lastbilstrafik. 
Det har också skett samverkan med nätverket Klimat-
smart semester om klimatinformation för flygresor, 
attraktivt semestrande, besöksnäring och möjligheter 
att resebyråer erbjuder klimatdata. Under året lanserade 
nätverket kalkylatorn www.klimatsmartsemester.se.

Förutom detta har samordnaren samarbetat med 
Fossilfritt Sverige och koordinerat en debattartikel för 
de västsvenska aktörer som antagit Fossilfritt Sveriges 
transportutmaning. 

Klimat 2030 – Genomförande av Klimat 2030 under 2018

 2 trafikverket.se/fordigibranschen/Planeraochutreda/Planeringsochanalysmetoder/fyrstegsprincipen/ 

Klimatsmartsemester.se är en ny webbplats för dig som vill klimatberäkna semestern. På sidan finns också tips på klimatsmarta semesterresmål. 
Ett tips på ett resmål i Västra Götaland är Gullholmen utanför Orust. Foto: Jonas Ingman/Westsweden.com.
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Satsningarna inom fokusområdet har syftat till att 
få fler aktörer i regionen som arbetar med jordbruk, 
livsmedel och måltider att genomföra förändringar 
som leder till minskade klimatutsläpp. En viktig del 
har varit kartläggning av existerande projekt, initiativ 
och organisationer vars innehåll och/eller nätverk som 
kan användas för att skynda på klimatomställningen 
i regionen. 

Ett antal aktörsforum har anordnats med olika 
teman. De har bland annat handlat om att inspirera 
personal i offentliga och privata restaurangmåltider 
kring hur de kan arbeta för mer grönt på tallriken, 
minskat mat svinn och hållbar upphandling. Ett aktörs-
forum var helt inriktat på matbutiker då dessa har 
stor möjlighet att påverka konsumenter och hanterar 
merparten av maten i samhället. Ett annat seminarium 
ordnades i samarbete med Nordic Choice Hotels med 
fokus på spridning av goda exempel inom klimatsmart 
restaurangverksamhet. Ytterligare ett arrangemang 
fokuserade på matsvinn och riktades mot aktörer från 
hela livsmedelskedjan.

På den nationella konferensen Livsmedelsforum 
arrangerade Klimat 2030 ett seminarium med fokus 
på spridning av goda exempel inom klimatsmart 
 restaurangverksamhet. På seminariet presentera-
des även en ny webbutbildning om mat och klimat. 
Webbutbild ningen3, som Västra Götalandsregionen 
tagit fram i samarbete med Måltid Sverige och med 
Klimat 2030:s samordnare, riktar sig i första hand 

–––––––––––––––––––––––––––––––

Klimatsmart och hälsosam mat

Inom detta fokusområde finns tre satsningar: 
•  Minskat matsvinn
•  Främja hållbart lantbruk 
•  Mer vegetariskt på tallriken

Samordnare 

Jennifer Davis,  
Research Institutes of Sweden (RISE): 
satsning Minskat matsvinn

Britta Florén,  
Research Institutes of Sweden (RISE):  
satsning Mer vegetariskt på tallriken

Camilla Linder,  
Agroväst: satsning Främja hållbart 
lantbruk

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Klimat 2030 – Genomförande av Klimat 2030 under 2018
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Samordnarens trendspaning
Vilken trend tror du vi kommer se växa starkt 
inom ditt fokusområde under 2019–2020?

Camilla Linder, samordnare för satsningen  
Främja hållbart lantbruk: 

” Efterfrågan på lokala produkter ser 
ut att fortsätta öka, och även pro-
duktionen av växtbaserade proteiner. 
Sen tror jag att precisionsbevatt-
ning är något vi kommer att se mer 
av framöver, att kunna vattna precis 
rätt mängd vid rätt tillfälle. Det är 
inte så vanligt i Sverige än men det 
är ju en mycket aktuell fråga efter 
förra sommarens torka.”

till Västra Götalandsregionens måltids personal, men 
även till aktörer som jobbar med offentliga måltider på 
annat håll i Sverige. Samordnarna medverkade även 
genom att stötta framtagandet av en ansökan till Kli-
matklivet om ”Kunskapskliv till klimatsmarta offent-
liga måltider”. Målet är att minska klimatpåverkan 
från maten med 13 procent fram till slutet av 2020 och 
följande kommuner i Västra Götaland är en del av detta 
arbete: Lilla Edet, Lidköping, Ale, Härryda, Åmål, 
Munkedal, Falköping, Dals-Ed och Orust.

Under året har samordnarna deltagit och haft möten 
med relevanta målgrupper för att sprida information 
om Klimat 2030 på evenemang som Kostdagarna och 
Lokalproducerat i Västs storting. De har också tagit 
fram en folder med klimatsmarta mattips som finns att 
ladda ner på Klimat 2030:s webbplats4. 

Klimat 2030 har även varit medarrangör i flera 
evenemang inom satsningen hållbart jordbruk. Några 
exempel är ett arrangemang för trädgårdsodlare om 
klimatsmart växthusodling, ett evenemang på temat 
”Lantbruket levererar fossilfritt” och en träff för råd
givare och andra intressenter om hur framtida klimat-
förändringar kan komma att påverka jordbruket.

Klimat 2030 – Genomförande av Klimat 2030 under 2018
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100-tal deltog på frukostseminarium på Posthotellet i Göteborg med tema matens klimatpåverkan.
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Det inledande arbetet har till stor del bestått av nät-
verkande och av att skapa en uppfattning av läget 
inom fokusområdet. Kartläggning, intervjuer och 
analyser har varit en stor del av arbetet under året. Ett 
grundläggande resultat av detta har varit att utgå från 
modellen som visar en omvänd konsumtionspyramid 
(se bild). Nya ordningen i pyramiden illustrerar hur 
individer, företag och samhället i stort behöver hitta 
nya förhållningssätt till konsumtion och produkter. 

Erfarenhetsutbyte och samverkan med flertalet orga-
nisationer och resterande fokusområden inom Klimat 
2030 har varit en självklar del av arbetet. Till exempel 
har samordnarna deltagit i och tillsammans med fokus- 
område Hållbara Transporter varit initiativtagare till 
det samarbete som skapats med ICA avseende mobilitet 
kopplat till kundresan till och från handelsplatsen.

Under året har handboken Design för hållbar livsstil 
lanserats5. Handboken, som blivit väldigt omtyckt, 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Förnybara och resurseffektiva   
produkter och tjänster

Inom detta fokusområde finns tre satsningar: 
•  Större marknad för biobaserade material och 

drivmedel
•  Tjänster och cirkulära varor 
•  Design för en hållbar livsstil

Samordnare 

Caroline Löfgren,  
Johanneberg Science Park: satsning 
 Större marknad för biobaserade material 
och drivmedel

Magnus Kroon,  
Science Park Borås: satsning Tjänster 
och cirkulära varor

Johanna Lindblad,  
Science Park Borås: satsning Design för 
en hållbar livsstil

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Klimat 2030 – Genomförande av Klimat 2030 under 2018
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BEGAGNAT

BYT BORT ELLER 
FÅ HJÄLP

LÅNA & HYR

LAGA & ÄNDRA SAKER

VÅRDA DET DU HAR

ANVÄND DET DU HAR & UPPLEV SAKER

5 Finns att ladda ner på www.klimat2030.se/ladda-ner.
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ska fungera som ett stöd för utvecklingsprojekt som 
involverar samarbeten mellan designers, arkitekter, 
samhällsutvecklare och företag. Tanken är att de i  
samarbete med andra aktörer ska testa designmetoderna  
i gemensamma projekt. I samarbetet kan parterna få 
berika varandra till nytänkande lösningar som gör  
det lätt för människor att välja en hållbar livsstil.  
Ett aktörsforum med fokus på Design för en hållbar 
livsstil har hållits för att vidga nätverket och utveckla 
bra initiativ.

Ett köpcentrumnätverk med de största köpcentrumen  
i regionen har startats upp. En dominerande del av 
detaljhandelns omsättning sker i medelstora och större 
köpcentrum. Idag står 10 av 49 kommuner i regionen 
för 70 procent av detaljhandeln. Detta är ett nätverk 
som berör långt fler frågor än bara de som ryms inom 
fokusområdet Förnybara och resurseffektiva produkter 
och tjänster. På en av nätverksträffarna var samord-
naren för fokusområde Hållbara transporter med och 
pratade om köpcentrumens roll i hur deras konsumen-
ter transporterar sig till och från köpcentret. 

Inom satsningen Större marknad för biobaserade 
material och drivmedel har det funnits ett tydligt sam-
arbete med fokusområdet för Sunda och klimatsmarta 
byggnader och lokaler. Bland annat har man samverkat 
i projektutveckling om automatiserad trämanufaktur-
industri i Västra Götaland, med Innovatum som 

projektledare. Det har även arrangerats ett aktörsforum 
på temat fossilfria installationer i byggnader. Målgrup-
pen var tillverkare och leverantörer av installationer 
och diskussionerna utgick från hur kablar och rör kan 
bytas ut till fossilfria alternativ. 

Samordnarens trendspaning
Vilken trend tror du vi kommer se växa starkt 
inom ditt fokusområde under 2019–2020?

Johanna Lindblad, samordnare för satsningen 
Design för en hållbar livsstil: 

” Möjligheterna med digitalisering 
gör det enklare att koppla samman 
konsumenter med producenter och 
tjänsteföretag, vilket skapar helt nya 
slags förmedlartjänster. Jag tror att 
med tiden kommer dessa tjänster bli 
så attraktiva att de kommer nå även 
de konsumenter som idag inte är 
klimatengagerade.”

Johanna Lindblad, samordnare ”Design för en hållbar livsstil”, Birgitta Nilsson, regionutvecklare Västra Götalandsregionen, och Magnus Kroon, 
samordnare ”Tjänster och cirkulära varor”. 

Klimat 2030 – Genomförande av Klimat 2030 under 2018
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nästan 250 mottagare för att samla goda exempel på 
sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler i regionen. 
Däribland nätverken för energi- och klimatråd givare 
och miljöstrateger som Hållbar Utveckling Väst (Idag 
Energikontor Väst) samordnar, SABO’s medlemmar  
i regionen, Johanneberg Science Parks parter och del-
ägare, byggherregruppen i Göteborg och andra särskilt 
inbjudna aktörer. 

Ett flertal aktörsforum och panelsamtal har arran
gerats av samordnaren. Ett av dessa berörde frågan  
om det är robotarna som kan rädda oss från fossilerna.  
Ett fullsatt panelsamtal på temat ”Finns det hopp om 
fossilfria byggnader?” har genomförts för att sprida  
kunskap om hur vi får fler fossilfria byggnader. 

–––––––––––––
Sunda och klimatsmarta  
bostäder och lokaler

Inom detta fokusområde finns två satsningar: 
• Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler 
• Effektiv och klimatsmart renovering

Samordnare 

Peter Selberg,  
Johanneberg Science Park

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Genom att reducera klimatpåverkan från material 
och byggprocesser samt prioritera energieffektiva och 
flexibla bostäder och lokaler kan vi i Västra Götaland 
fortsätta vara föregångare för klimatsmarta lösningar. 
Ur hälsosynpunkt är det viktigt att skapa sunda bostä-
der och lokaler där hänsyn tas till giftfri och i övrigt 
god inomhusmiljö. 

Under året har en gapanalys genomförts för att klar-
göra var den största potentialen för förbättring finns 
och för att hitta vilka områden som kan behöva extra 
stöd i omställningsarbetet. En enkät skickades ut till 

Klimat 2030 – Genomförande av Klimat 2030 under 2018
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Samordnarens trendspaning
Vilken trend tror du vi kommer se växa starkt 
inom ditt fokusområde under 2019–2020?

Peter Selberg, samordnare för fokus område  
Sunda och klimatsmarta  bostäder och lokaler: 

”Jag tycker mig börja se större 
genomslag för helhetsperspektiv  
på produktion av material och  
sätt att hantera dem i branschen.  
På det temat tror jag att träbygg-
nadstekniken kommer få ett upp-
sving, lite av en ketchup-effekt,  
nästa år. Jag hoppas också att 
 branschen kommer fortsätta ta 
 djärva ansatser och sticka ut hakan  
i nydanande, faktiska byggprojekt.”

Dessutom anordnades en kickoff för att få igång bran-
schen gällande fler initiativ för fossilfritt byggande, 
där bland andra Gert Wingårdh och Jesper Rönndahl 
medverkade. 

Samordnaren har också samverkat och deltagit som 
stöd i samband med olika konferenser, bland annat 
konferensen om avancerad geometri i arkitektur. 
Samordnaren har även under året medverkat i arbetet 
för industriell symbios i byggsektorn som är centrerat 
kring WIN WIN Gothenburg Sustainability Award och 
årets pristagare på temat industriell symbios. 

Samordnaren har även samverkat med satsningen 
Större marknad för biobaserade material och driv medel 
i projektutveckling om automatiserad trämanufaktur-
industri i Västra Götaland, med Innovatum som 
projektledare. 

Evenemang med Gert Wingårdh och Jesper Rönndahl. 

Klimat 2030 – Genomförande av Klimat 2030 under 2018
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Klimatrådet träffas cirka fyra gånger per år. I februari 
2018 hölls rådets första officiella möte då man enades 
om riktlinjer och spelregler. I samband med det pub-
licerades en debattartikel i GT. Temat på rådets andra 
möte i maj var Hållbara transporter, ett av Klimat 
2030:s fyra fokusområden. Den fördjupade diskus-
sionen rörde bland annat fossilfria och elektrifierade 
gods transporter samt klimatanpassat flyg. Nästa akti-
vitet för de i klimatrådet som var på plats i Almedalen 
gavs vid ett av Västsvenska Arenans frukostseminarier  
om hållbar konsumtion. Inför frukostseminariet 
arrangerades ett rundabordssamtal med konsument-
minister Per Bolund och klimatrådet, där vikten av ett 
nationellt konsumtionsmål lyftes. Denna fråga lyftes 
även i en debattartikel som rådet publicerade i Aktuell 
Hållbarhet inför Almedalen. 

På årets sista klimatrådsmöte i september fortsatte 
fördjupningen av ytterligare ett av Klimat2030:s fokus-
områden, Förnybara och resurseffektiva produkter  
och tjänster. Då diskuterades bland annat handel och 
konsumtionsmönster samt större marknad för bio-
baserade material och drivmedel. Årets sista aktivitet  
för klimatrådet blev ett rundabordssamtal med 
 Hagainitiativet. Där delades erfarenheter kring hur  
ett klimatnätverk framgångsrikt kan driva frågor för 
att stödja klimatomställningen.

3� Klimatråd Västra Götaland
Efter att Klimat 2030 antogs i september 2017 så 
bildades Klimatråd Västra Götaland för att samla det 
regionala ledarskapet för klimatomställningen. Syftet 
är att rådet ska utgöra en samlande kraft och gemen-
sam röst som för upp avgörande frågor på regional, 
nationell och internationell nivå. Klimatrådet ska också 
bidra till genomförandet av Klimat 2030 och skapa en 
samsyn av klimatutmaningarna i regionen. 

Klimatrådet består av västsvenska ledare från 
näringsliv, offentlig förvaltning, akademi och intresse-
organisationer. Landshövdingen och regionstyrelsens 
ordförande leder arbetet i rådet. 

Klimatrådet har under 2018 bestått av
•  Sofie Allert, VD Swedish Algae Factory

•  Stefan Bengtsson, rektor Chalmers

•  Björn Brorström, rektor Högskolan Borås

•  Martin Carling, ordförande Fyrbodals kommunalförbund

•  Anders Danielsson, landshövding i  
Västra Götalands län

•  Ulf Kamne, kommunalråd Göteborgs stad

• Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland

•  Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

•  Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen,  
Västra Götalandsregionen

•  Niklas Gustafsson, hållbarhetschef Volvo Group

•  Jonathan Naraine, The Foodprint Lab

•  Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem

•  Pia Sandvik, VD RISE

•  Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren

Ur debattartikel i Aktuell hållbarhet. 

Klimat 2030 – Genomförande av Klimat 2030 under 2018
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Årligt evenemang

Startskottet för Klimat 2030 var lanseringskonferensen 
som var ett samarrangemang med Fossilfritt Sverige 
och hölls på Konserthuset i Göteborg den 26 oktober 
20179. Omkring 400 personer deltog. Hösten 2018 
tog sig kraftsamlingens årliga stora event formen av 
ett frukostseminarium den 4 december 2018, innan 
heldagskonferensen Framtid Västra Götaland10. Nina 
Ekelund (Hagainitiativet), Johan Ehrenberg (ETC) och 
Emil Jensen inspirerade till att göra mer för omställ-
ningen till ett klimatsmart samhälle. Frukostsemina-
riet samlade omkring 300 personer på plats och lika 
många har sett inspelningen av seminariet efteråt.  
Klimat 2030 arrangerade också ett eftermiddags-
seminarium under Framtid Västra Götaland på tema 
”Klimat, innovationer och entreprenörskap – vad 
 hjälper eller stjälper framtidens lösningar?”. 

Klimat 2030 har också bjudit in till andra inspira-
tionsföreläsningar och workshops, bland annat med 
kocken Paul Svensson och klimatforskaren Kevin 
Andersson. Totalt deltog 428 individer från 163 olika 
organisationer på frukostseminariet och de aktörs-
forum som hållits under 2018. 

Förutom de tre delarna som ingår i genomförande-
organisationen som beskrivits så sker löpande kommu-
nikation via Klimat 2030:s kommunikationskanaler. 
Förutom det har kampanjer, presentationer och med-
verkan i andras evenemang varit olika sätt att nå ut 
under året.

•  Kraftsamlingens webbplats klimat2030.se besöktes 
under 2018 av drygt 28 000 unika besökare. 

•  Under hösten 2017 och 2018 har sex nyhetsbrev 
skickats ut till omkring 1300 mottagare6. 

•  Klimat 2030 har två huvudsakliga kanaler i soci-
ala medier, Twitter7 och Facebook8. 511 tweets har 
 publicerats sedan starten i september 2017 och vi 
har omkring 350 följare på Twitter, och omkring 
300 följare på Facebook. 

•  I och med lanseringen hösten 2017 producerades en 
film om Klimat 2030 som nådde 53 000 personer 
via sociala medier. 

•  Under hösten 2018 genomfördes en kampanj  
med nygamla ordspråk som syntes på spårvagnar  
i Göteborg, pendeltåg runt om i regionen samt  
på Facebook där filmer med ordspråken nådde  
34 000 personer. 

•  Media har rapporterat om arbete med Klimat 2030 
i 121 artiklar. Klimatrådet har skrivit två gemen-
samma debattartiklar under året som publicerats 
i Expressen GT respektive Aktuell hållbarhet. 

6 klimat2030.se/nyhetsbrev, 7 twitter.com/klimat2030, 8 facebook.com/klimat2030, 9 klimat2030.se/konferens2017, 10 klimat2030.se/frukostseminarium2018

Kommunikation

Klimat 2030 – Kommunikation – Årligt evenemang

 Styrgrupp och samordnare under frukostseminairum 4 december. 
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Processledningen består av tjänstepersoner anställda 
av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra 
Götalandsregionen. Samordnarna för fokusområdena  
har under 2018 samfinansierats av projektmedel från 
Västra Götalandsregionen samt de science parks eller 
forskningsinstitut där samordnarna är anställda. 
Förutom dessa tjänster som håller ihop arbetet med 
Klimat 2030 har olika slags projektmedel för klimat-
omställning i regionen tilldelats olika aktörer. Nedan 
presenteras ett urval av dessa medel. Under ”Stöd till 
klimatinvesteringar via Länsstyrelsen” redovisas även 
projekt inom energiförsörjning och energieffektivi-
sering, även om dessa projekt inte direkt faller under 
 Klimat 2030:s satsningar. De är dock viktiga möjlig-
görare för andra satsningar.

Stöd till klimatinvesteringar  
via Västra Götalandsregionen 
Västra Götalandsregionen beviljar medel till projekt 
som främjar hållbar utveckling i Västra Götaland. 
Framför allt tre nämnder inom Västra Götalands-
regionen har under 2018 beslutat att tilldela medel 
till klimatprojekt med koppling till Klimat 2030; 
regionutvecklingsnämnden, miljönämnden och 
kollektivtrafiknämnden.

Sammanlagt har närmare 60 projektbeslut som 
gemensamt uppgår till drygt 170 miljoner kronor i 
 projektmedel koppling till Klimat 2030:s fokusområden. 
Den sammantagna projektbudgeten för dessa projekt, 
även inklusive andra finansiärer än Västra Götalands-
regionen, uppgår till omkring 660 miljoner kronor.  
Det fokusområde som flest projekt faller inom ramen 
för är Hållbara transporter.

Stöd till klimatinvesteringar  
via Länsstyrelsen 
Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till lösning-
ar som minskar växthusgasutsläpp och bidrar till ett 
klimatsmart samhälle. Länsstyrelserna bistår Natur-
vårdsverket i delar av handläggningen. Sedan slutet 
på 2015 och fram till december 2018 har Klimatklivet 
totalt beviljat stöd till 457 projekt i länet om 628 mil-
joner kronor. Främst har satsningar på tankstationer 
och fordon för biogas, infrastruktur för elladdning och 
energikonvertering från fossila till förnybara bränslen 
fått stöd. Förväntad effekt i länet är en minskning på 
143 157 ton växthusgaser per år. Under 2018 beviljades  
cirka 270 projekt, det vill säga betydligt mer än tidigare år.

Det statliga stödet för installation av solcellssystem 
med anslutning till elnätet har använts av många före-
tag, offentliga organisationer och privatpersoner. Totalt 
har det godkänts utbetalningsansökningar motsvarande  
en installerad effekt på 48,5 MW, varav det under 2018 
godkändes en sammanlagd kapacitet på 18,5 MW (en 
ökning med 62% sedan 2017).

Regeringen har infört ett stöd för att stimulera 
renovering och energieffektivisering av hyresbostäder 
i områden med socioekonomiska utmaningar. Läns-
styrelsen har i 23 ärenden beviljat 89 miljoner kronor 
i stöd till renovering och energieffektivisering under 2018.

Länsstyrelsen handlägger också investeringsstöd 
till hyresbostäder och studentbostäder. För att få stöd 
ska man bygga mer energieffektivt än vad regelverket 
säger. För de som bygger extra energieffektivt ges en 
energibonus. Under 2018 har stöd på 780 miljoner 
kronor beviljats för 2 500 lägenheter i Västra Götaland. 
Framförallt har stödet getts för nybyggnation, men 
även renoveringar har fått stöd.

Resurser i genomförandet

Klimat 2030 – Resurser i genomförandet
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Företag
• ABC-Konsulterna 

• ADayservice AB 

• Agroväst 

• Astra Zeneca 

• Avenyfamiljen 

• Bengt Dahlgren Göteborg AB 

• Boid 

• Bossgårdens grönsaker 

• Böta Kvarn Energi AB 

• Canblinot Business Innovation 

• CarbonCloud 

• CGI Sverige AB 

• CheckWatt 

• CIT Energy Management 

• CIT Industriell Energi 

• CS Riv & Håltagning AB 

• DB Schenker 

• Ecoplan In Medio 

• Ecorelief AB 

• Flakebergs Vind AB 

• Food For Progress 

• Foodit 

• FordonsGas Sverige AB 

• Fristadbostäder AB (FRIBO) 

• Garveriet i Floda 

• Göteborg Energi 

• Göteborgs hamn 

• Göteborgs Symfoniker AB 

• GöteborgsOperan AB 

• House of Hemp 

• Icebug AB 

• IUS innovation AB 

• IVL Svenska Miljöinstitutet AB 

• Johanneberg Science Park 

•  Josefsson Sustainable  
Chemistry AB 

• Korredo AB 

• Lindholmen Science Park AB 

• Liquid Wind 

• Maersk 

• Modvion AB 

• Mölndal Energi 

• NCC 

• NR Kyl AB 

• Orust e-boats AB 

• Paulig Foods 

• Peab Asfalt AB 

• Planet Vega 

• Preem AB 

• Retherm Kruge AB 

• Skövde Värmeverk AB 

• Skövdebostäder AB 

• Swedish Algae Factory 

• Swerock AB 

• THRIVE – Conscious Fashion 

• Trivector AB 

• Västtrafik 

• Veggi Sverige AB 

• Volvo AB 

• Wästbygg Gruppen 

• Willys AB 

Kommuner
• Ale kommun 

• Alingsås kommun 

• Åmåls kommun 

• Bengtsfors kommun 

• Bollebygds kommun 

• Borås kommun 

• Dals-Eds kommun 

• Essunga kommun 

• Falköping kommun 

• Färgelanda kommun 

• Göteborgs Stad 

• Götene kommun 

• Grästorps kommun 

• Gullspångs kommun 

• Härryda kommun 

• Herrljunga kommun 

Undertecknare av Klimat 2030

• Hjo kommun 

• Karlsborgs kommun 

• Kungälv kommun 

• Lerums kommun 

• Lidköpings kommun 

• Lilla Edet kommun 

• Lysekils kommun 

• Mariestads kommun 

• Marks kommun 

• Melleruds kommun 

• Mölndals kommun 

• Munkedals kommun 

• Öckerö kommun 

• Orust kommun 

• Partille kommun 

• Skara kommun 

• Skövde kommun 

• Sotenäs kommun 

• Stenungsunds kommun 

• Strömstad kommun 

• Svenljunga kommun 

• Tanums kommun 

• Tibro kommun 

• Tidaholms kommun 

• Tjörns kommun 

• Töreboda kommun 

• Tranemo kommun 

• Trollhättan kommun 

• Uddevalla kommun 

• Ulricehamns kommun 

• Vänersborgs kommun 

• Vara kommun 

• Vårgårda kommun 

Organisationer  
och föreningar
•  Broddetorpsortens 

Intresseförening 

• CSR Västsverige 

•  Dalslands miljö- och 
energiförbund 

Undertecknare som anslutit sig till och med 31 december 2018.

•  Göteborgs försvarsgarnison 

• Göteborgs stift 

• Hållbar Utveckling Väst 

• IDC West Sweden AB 

• Innovatum AB 

• Jagvillhabostad.nu – Göteborg 

• Karlstad stift 

•  Länsstyrelsen i  
Västra Götalands län 

•  Lantbrukarnas riksförbund 
Västra Götaland 

• Marketplace Borås 

• Miljöbron 

• Miljönätverket Sjuhärad (7Miljö) 

• PelletsFörbundet 

• Science Park Borås 

• Skara stift 

• Sveriges Åkeriföretag 

•  Teaterkooperativet 
Masthuggsteatern 

• Tidsverkstaden ek. för 

• Turistrådet Västsverige AB 

• Västra Götalandsregionen 

• Västsvenska Handelskammaren 

Utbildning och forskning
• Chalmers tekniska högskola 

• Ekocentrum 

• Göteborgs universitet 

• Högskolan Borås 

• Högskolan Skövde 

• Högskolan Väst 

• Mistra Urban Futures 

• Molekylverkstan 

• NAVET science center 

•  Research Institutes of Sweden 
(RISE) 

•  Stiftelsen Chalmers 
Industriteknik 

Klimat 2030 – Undertecknare av Klimat 2030
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Sektorn för utbildning och kultur

Datum 2019-05-15 Dnr 2019KS71 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och kommunstyrelsen 
2019-05-29

Beslutsfattare Beslut

Ingrid Källström

Ingrid Källström

Maria Carlsson

Margreth Tallvid

Päivi Malmsten

Maria Emanuelsson

Tjänstledighet, Vuxenutbildningen

Anställning, Vuxenutbildningen

Tjänstledighet, Kulturskolan

Ortnamn, Uggelstigen

Anställning, sektorsledning

Anställning, Fagerhults förskola och Älmhults förskola
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Sektorn för socialtjänst

Datum 2019-04-29 Dnr 2019KS95 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2019

Beslutsfattare Beslut

Marine Laurin

Elin Hjalmarsson

Mats Schönemann

A 1.1.1 Beslut om anställning Handläggarenheten

A 1.1.1 Beslut om anställning Utveckling och uppföljning

A.1.1.1 Beslut om anställning Björkelid
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Sektorn för samhällsbyggnad

Datum 2019-05-07 Dnr 2019KS57 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Håkan Jacobsson

Karl Falck 

Johan Gustafsson

Fortesa Bytygi

Kristina Englund

Tillstånd att uppföra cykelparkering 

Ansökan om fastighetsbestämning och 
fastighetsreglering Avtal nr 38-2019. Fastighet 
Landvetter 4:124, 5:63

Överenskommelse om fastighetsreglering. Avtal nr 32-
2019. Fastigheter Hönekulla 1:471, Hulebäck 1:584

Ansökan om fastighetsreglering 
Avtal nr 28-2019
Fastigheter: Landvetters-Backa 1:4, 1:213 
Överenskommelse om fastighetsreglering
Avtal nr 29-2019
Fastigheter: Hulebäck 1:561, 1:495
Ansökan om ledningsrätt
Avtal nr 36-2019
Fastigheter: Högen 1:1, Rydet 1:1, Barkkulla 1:7 mfl
Godkännande av förrättning
Avtal nr 28-2019
Fastigheter: Landvetters-Backa 1:4, 1:213

Köpekontrakt. Avtal nr 15-2019
Fastighet: Landvetters-Backa 1:207 
Köpekontrakt. Avtal nr 16-2019
Fastighet: Landvetters-Backa 1:211
Köpekontrakt. Avtal nr 17-2019
Fastighet: Landvetters-Backa 1:214
Köpekontrakt. Avtal nr 18-2019
Fastighet: Landvetters-Backa 1:210
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Beslutsfattare Beslut

Kristina Englund

Robin Axelsson 

Robin Axelsson

Köpekontrakt. Avtal nr 19-2019
Fastighet: Landvetters-Backa 1:208
Köpekontrakt. Avtal nr 27-2019
Fastighet: Landvetters-Backa 1:206
Köpekontrakt. Avtal nr 41-2019
Fastighet: Landvetters-Backa 1:213
Hävning av köpekontrakt
Avtal nr 39-2019
Fastighet: Bårhult 1:125

Överenskommelse om fastighetsreglering 
Avtal nr 44-2019
Fastigheter: Björröd 1:4, 1:195 

Överenskommelse om fastighetsreglering
Avtal nr 24-2019
Fastigheter: Landvetter 4:124, 2:9 
Ansökan om fastighetsreglering samt avstyckning av 
bostadsfastigheter 
Avtal nr 25-2019
Fastigheter: Landvetter 4:124, 4:130
Överenskommelse om fastighetsreglering
Avtal nr 31-2019
Fastigheter: Bårhult 1:112, 1:120
Överenskommelse om fastighetsreglering
Avtal nr 33-2019
Fastigheter: Landvetter 4:124, 3:153
Överenskommelse om fastighetsreglering och 
släntservitut
Avtal nr 34-2019
Fastigheter: Landvetter 4:124, 4:46

Överenskommelse om fastighetsreglering och servitut 
för slänt
Avtal nr 35-2019
Fastigheter: Landvetter 4:124, 3:115 
Överenskommelse om servitut för slänt 
Avtal nr 37-2019
Fastigheter: Landvetter 4:124, 4:57

Page 474 of 511



3 (9) 

Beslutsfattare Beslut

Johanna Kling

Johanna Kling

Håkan Jacobsson

Petrus Sigvardsson 

Överenskommelse om fastighetsreglering
Avtal nr 45-2019
Fastigheter: Landvetter 4:124, 3:58
Godkännande av förrättning
Avtal nr 21-2019
Fastighet: Hönekulla 1:13

Nyttjanderättsavtal för rätt att anlägga 
utegym/hinderbana för allmänheten 
Avtal nr 46-2019
Fastighet: Högen 1:1

Avtal om lägenhetsarrende
Arrende nr 190
Fastighet: Hönekulla 1:598

Överenskommelse om fastighetsreglering 
Avtal nr 26-2019
Fastigheter: Landvetter 4:124, 3:142
Överenskommelse om fastighetsreglering
Avtal nr 30-2019
Fastigheter: Landvetter 4:124, 3:5
Överenskommelse om fastighetsreglering
Avtal nr 40-2019
Fastigheter: Landvetter 4:124, s:11, s:12

2018/47 Undantag från bestämmelser
2018/48 Undantag från bestämmelser
2018/49 Undantag från bestämmelser
2018/50 Undantag från bestämmelser
2018/51 Undantag från bestämmelser
2018/52 Undantag från bestämmelser
2018/53 Undantag från bestämmelser
2018/54 Undantag från bestämmelser
2018/55 Undantag från bestämmelser
2018/56 Undantag från bestämmelser
2018/57 Undantag från bestämmelser
2018/58 Undantag från bestämmelser
2018/59 Undantag från bestämmelser
2018/60 Undantag från bestämmelser
2018/61 Undantag från bestämmelser
2018/62 Undantag från bestämmelser
2018/63 Undantag från bestämmelser
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Beslutsfattare Beslut

Petrus Sigvardsson

2018/64 Undantag från bestämmelser
2018/65 Undantag från bestämmelser
2018/66 Undantag från bestämmelser
2018/67 Undantag från bestämmelser
2018/68 Undantag från bestämmelser
2018/69 Undantag från bestämmelser
2018/70 Undantag från bestämmelser
2018/71 Undantag från bestämmelser
2018/72 Undantag från bestämmelser
2018/73 Undantag från bestämmelser
2018/74 Undantag från bestämmelser
2018/75 Undantag från bestämmelser
2018/76 Undantag från bestämmelser
2018/77 Undantag från bestämmelser
2018/78 Undantag från bestämmelser
2019/01 Undantag från bestämmelser
2019/02 Undantag från bestämmelser
2019/03 Undantag från bestämmelser
2019/04 Undantag från bestämmelser
2019/05 Undantag från bestämmelser
2019/06 Undantag från bestämmelser
2019/07 Undantag från bestämmelser
2019/08 Undantag från bestämmelser 
2019/09 Undantag från bestämmelser
2019/10 Undantag från bestämmelser
2019/11 Undantag från bestämmelser
2019/12 Undantag från bestämmelser
2019/13 Undantag från bestämmelser
2019/14 Undantag från bestämmelser
2019/15 Undantag från bestämmelser
2019/16 Undantag från bestämmelser
2019/17 Undantag från bestämmelser
2019/18 Undantag från bestämmelser
2019/19 Undantag från bestämmelser

Nr 1
 Beslut om fordonsflytt samt ansöka om ägarbyte, 
SMS288. Handlingar finns hos Samhällsbyggnad. 

Nr 4
Beslut om fordonsflytt samt ansöka om ägarbyte, 
RHX296. Handlingar finns hos Samhällsbyggnad. 

Nr 6
Beslut om fordonsflytt samt ansöka om ägarbyte, 
DET712. Handlingar finns hos Samhällsbyggnad. 
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Beslutsfattare Beslut

Björn Sundén

Nr 7
Beslut om fordonsflytt samt ansöka om ägarbyte, Saab. 
Handlingar finns hos Samhällsbyggnad. 

Nr 8
Beslut om fordonsflytt samt ansöka om ägarbyte, 
LY49308. Handlingar finns hos Samhällsbyggnad. 

Nr 9
Beslut om fordonsflytt samt ansöka om ägarbyte, 
WJF823. Handlingar finns hos Samhällsbyggnad. 
 
Nr 10
Beslut om fordonsflytt samt ansöka om ägarbyte, 
TWG794. Handlingar finns hos Samhällsbyggnad. 

Nr 11
Beslut om fordonsflytt samt ansöka om ägarbyte, 
RGM314. Handlingar finns hos Samhällsbyggnad. 

Nr 12
Beslut om fordonsflytt samt ansöka om ägarbyte, 
THF016. Handlingar finns hos Samhällsbyggnad. 

Nr 13
Beslut om fordonsflytt samt ansöka om ägarbyte, 
UJT521. Handlingar finns hos Samhällsbyggnad. 

Nr 16
Beslut om fordonsflytt samt ansöka om ägarbyte, 
PTR050. Handlingar finns hos Samhällsbyggnad.
 
Nr 17
Beslut om fordonsflytt samt ansöka om ägarbyte, 
BYX102. Handlingar finns hos Samhällsbyggnad.

Driftbidrag 2018
Pixbo Vägförening, 5 600 kr

Driftbidrag 2018
Runna Stockabäck vägsamfällighet, 6 520 kr

Driftbidrag 2018
Mölnlycke Vägförening, 26 956 kr
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Beslutsfattare Beslut

Driftbidrag 2018, 
Bua Norra Samfällighetsförening, 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Kärret-Bugärde Stora Vägsamfällighet, 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Fagerhult-Hindås Vägsamfällighet, 5 400 kr

Driftbidrag 2018, 
Furubergsortens vägsamfällighet, 20 490 kr

Driftbidrag 2018, 
Hyltans Vägsamfällighet, 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Vrestaby Samfällighetsförening, 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Hindås Jämnakulla vägsamfällighet, 13 700 kr

Driftbidrag 2017, 
Fagerhult – Hindås vägsamfällighet, 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Stugvägens vägsamfällighet, 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Vadets samfällighetsförening, 6 660 kr
Driftbidrag 2018, 
Helgeredsvägens vägsamfällighet, 3 520 kr

Driftbidrag 2018, 
Lahallsvägens vägsamfällighet, 3 660 kr

Driftbidrag 2018, 
Kärrsgärde-Sandbacka vägsamfällighet, 7 380 kr

Driftbidrag 2018, 
Hindås Grönhults Vägförening, 4 000 kr
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Beslutsfattare Beslut

Driftbidrag 2018, 
Bråtared-Rävlanda Samfällighetsförening, 4 170 kr

Driftbidrag 2018, 
Ramsjöns Samfällighetsförening, 5 600 kr

Driftbidrag 2018, 
Vägsamfälligheten Kåhultsvägen, 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Idtjärn-Stora Bugärde Samfällighetsförening 7 180 kr

Driftbidrag 2018, 
Aleslättens vägsamfällighet 3 000 kr

Driftbidrag 2018,
Hårskeröds vägsamfällighet 4 680 kr 

Driftbidrag 2018, 
Finnsjövägens samfällighetsförening 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Vägsamfälligheten Härryda Industriområde 3 300 kr

Driftbidrag 2018, 
Lyckås-Stora Landsvägens vägsamfällighet  3 000 kr

Driftbidrag 2018, Vrestaby Vägsamfällighet 
Bredaremossen 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Bolås Samfällighetsförening, sektion 1, 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Bolås Samfällighetsförening, sektion 2, 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Lilla Håltets vägsamfällighet 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Långenäs vägsamfällighet 4 820 kr

Page 479 of 511



8 (9) 

Beslutsfattare Beslut

Driftbidrag 2018, 
Sundets och Hasslerås Vägsamfällighet 5 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Bua Södra Vägsamfällighet 6 100 kr

Driftbidrag 2018, 
Landvetters-Buarås Samfällighetsförening 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Björksjödammsvägens Samfällighetsförening, 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Skalmereds vägförening 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Bråtareds Vägsamfällighet 3 940 kr

Driftbidrag 2018, 
Sanserhult Långås Vägsamfällighet 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Kopparbo Vägsamfällighet 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Dalhemsvägens vägsamfällighetsförening , 7 060 kr

Driftbidrag 2018, 
Fagerhult Grönalund Vägsamfällighet 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Snugga vägsamfällighet 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Gamla Färdvägens Samfällighetsförening, 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Eskilsby Samfällighetsförening, 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Klåddegärde-Limmerhults vägsamfällighet, 5 900 kr
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Beslutsfattare Beslut

Driftbidrag 2018, 
Björröds samfällighetsförening, 7 245 kr

Driftbidrag 2018, 
Härryda Härsjödamm Vägsamfällighet, 6 040 kr

Driftbidrag 2018, 
Älgstigens vägförening, 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Råbergets vägförening, 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Hagalunds samfällighetsförening, 3 000 kr

Driftbidrag 2018, 
Åbydalens vägsamfällighet, 3 000 kr
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Datum 2019-05-13 Dnr 2019KS48 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Peter Lönn

Cecilia Johansson

Tommy Arplöw

Maria Hamrehjelm

Inhyrning, uthyrning och uppsägning av fastighet, lokal och 
lägenhet. Avtalstid upp till fem år. Avser arrende inom 
fastigheten Råda Säteri

Beslut tillsvidareanställning

Beslut tillsvidareanställning

Beslut tillsvidareanställning
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Anmälan av delegationsbeslut från 
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Personal, Ekonomi och upphandling 2019
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Utvecklingsfunktionen

Datum 2019-05-20 Dnr 2019KS23 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Per Vorberg

Peter Lönn
Förordnande av tf förvaltningschef
Bidrag till Göteborgsregionens nämndemannaförening

Page 508 of 511



Page 509 of 511



Page 510 of 511



Page 511 of 511


	8f37f3b2-bdf2-4124-8dfd-14159c158b80.docx
	Ordförande
	Ledamöter
	Ersättare

	9fb4cdb2-ac91-41bd-975b-3839ff02c70e.docx
	15eb1628-5297-44ce-8af6-57630170dfe2.docx
	Antagande av entreprenör avseende underhåll och renovering av bro 14-755-1 över riksväg 40, Mölnlyckemotet
	Sammanfattning
	Förslag till beslut


	fa91f9ab-4cf6-483d-bbb8-cc1a96986ef1.docx
	ad47d1ea-8e28-478a-b762-026260476fdf.docx
	Antagande av entreprenör för utbyggnad av industrigata m.m. i Björröd, Landvetter
	Sammanfattning
	Förslag till beslut


	237ef9d2-a9c4-4c0e-8124-02dc9b82b131.docx
	49044263-bf3f-4a3a-83e8-a129e29e7fdc.docx
	Förnyad konkurrensutsättning av nätverksprodukter och konsulttjänster
	Sammanfattning
	Förslag till beslut


	e48e6364-7617-45ec-af96-1455688e53da.docx
	c440661b-f177-4e60-9073-7b609b4b1985.docx
	Antagande av detaljplan för del av Hindås 1:456 m.fl. vattenverk i Hindås
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet


	26612559-6f87-46af-bad9-cb949da72482.pdf
	f62ae6ba-819a-4ef7-a1c9-3ebd1ed868d4.pdf
	0b37aa41-fb4d-4d05-8fc8-fa5d2571b589.pdf
	6e0c50e6-86f0-4cb8-a8db-1509954202c3.pdf
	b477d0bc-ef75-47da-8765-4f728e10cabe.docx
	347b0eef-36bf-490b-b158-c76e70970b8a.docx
	Ramavtal för detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet


	cc6a1e84-01a1-475e-a484-827cab747003.pdf
	d5dc6ac6-a023-4c7b-9344-4d48028b6c85.pdf
	6b469cee-1635-4c9f-bbf9-5713ed78cfe0.docx
	ac08b5ee-2ded-4d95-b4e4-3df993a836aa.docx
	Avsiktsförklaring förtur till markområde på del av Kindbogården 1:60, parkeringshuset i Mölnlycke
	Sammanfattning
	Förslag till beslut


	703be321-1637-4fb6-b156-ff55676bebdc.pdf
	b3324fea-3e71-4559-86f6-6265cea711ad.docx
	c847f14e-2af7-42ff-9466-2265ecfdde73.docx
	Uppdrag att ta fram förslag till avsiktsförklaring gällande etablering av grundskola

	c9db7d74-3792-499c-903d-84d959f6d0a0.docx
	0cc0cbff-446c-42b4-a15b-5f3cba0676e6.doc
	d9fee79d-8dbd-4876-b72f-cecd0b2fddc5.pdf
	0c4f06e7-80ec-4edf-b94c-6d675ee39d27.docx
	Beslut


	ca2d3879-cde2-4831-b04c-b12c887f65ed.pdf
	d023c941-0146-4866-93bc-fda591ea1119.docx
	Beslut

	ae082ca9-287a-4a10-b152-03b89e25c5f2.pdf
	ae082ca9-287a-4a10-b152-03b89e25c5f2.docx


	7ce23e60-e83c-4073-af80-ae5f3e2e409d.pdf
	Strategisk plan för arbetet med Agenda 2030
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet


	b62b4f25-77ba-4210-bf0f-de2620196163.pdf
	907f150f-824c-43e3-94c6-a3987f331ca6.docx
	Strategisk plan
	1.	Bakgrund
	2.	Uppdraget och processen
	2.1	Uppdraget
	2.2	Processen – så här har vi arbetat med uppdraget

	3.	Agenda 2030 i Härryda kommun
	4.	Det här gör vi redan - exempel på pågående insatser
	5.	Två fokusområden för Härryda i det fortsatta arbetet
	5.1	God hälsa och välbefinnande
	5.2	Hållbara städer och samhällen

	6.	Viktiga principer för arbetet med Agenda 2030
	7.	Några nya steg adderas till det vi redan gör
	8.	Kunskap och medvetenhet – nycklar till förflyttning
	9.	Tillsammans gör vi större skillnad - samverkan och partnerskap
	10.	Struktur och systematik – Agenda 2030 en del av ordinarie styrmodell

	585beafa-5a7b-4a37-a859-7de01c2c888e.docx
	6504a1e8-b665-48c1-b3dc-fb62dfb344e5.docx
	Årsredovisning 2018, verksamheten för vattentjänster
	Sammanfattning
	Förslag till beslut


	2ef5a7da-91e9-40fd-8164-83f3ded97a4b.pdf
	501d0967-8864-4cb7-81dd-12d0eb84a368.docx
	b5f30ae4-abf9-4d6c-b7e7-066ef6e30c27.docx
	Årsredovisning 2018, verksamheten för avfallstjänster
	Sammanfattning
	Förslag till beslut


	ca9a0dae-4cdb-4045-ace4-303e836749ec.pdf
	202957ac-08e0-4fff-b4eb-e1c48940c3ff.docx
	bf014d6a-6ca5-4c55-bbce-a138bf2eab5c.docx
	Tolkförmedling Väst – Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för direktionen år 2018
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Peter Lönn Kommundirektör			Birgitta Flärdh 				Utvecklingschef
	Bilagor


	67cbe91d-f984-4301-87d1-5af210d9033e.pdf
	99754a5e-cf5d-496b-93d7-9c1525ceceb0.pdf
	c84737a9-8fa6-4c8f-bf9e-087d1ec05ac2.pdf
	15c0685b-68c7-43da-ac23-f1f89e416c31.pdf
	918f1b2a-3bd3-41d8-8a80-fb4913d7cb8c.pdf
	e6d20f18-f9fc-49dc-a841-a57cb148093f.pdf
	328f6782-34dc-4ec5-bbc3-c9fcf6d565e8.pdf
	648d9360-0d90-4ce7-b1d3-69f0c5971dcf.docx
	af377e0f-9af5-402b-9ecb-11a2f8a3f536.docx
	Överskridande av investeringsbudget för renovering av omklädningsrum på Djupedalsskolan
	Sammanfattning
	Förslag till beslut


	86aa8f42-16ba-4556-9b17-ed758749c313.docx
	1cfc6f5a-7ebf-48ff-8e6d-d80b55799c37.docx
	Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2019
	Sammanfattning
	Förslag till beslut


	40269e00-b7bc-4ba9-a53a-1c587b09fcca.doc
	d3e2537f-8b0b-4df2-a894-5aff2eaf9b2e.pdf
	Prognos framsida KS.pdf
	Marsprognos Kommunstyrelse.pdf
	Prognosen i korthet
	Driftredovisning
	Investeringsredovisning

	Mål för god ekonomisk hushållning
	Medelsförvaltning
	Kommungemensamma strategiska områden
	Kommunikativ organisation
	Agenda 2030
	Konkurrensutsättning
	Handlingsplan för digitalisering
	Sveriges bästa näringslivskommun
	Att utvecklas mot serviceorganisation med myndighetsansvar

	Finansförvaltning
	Kommunstyrelsen
	Sammanställning drift och investering
	Politisk organisation
	Kommunledning och stödfunktioner
	Driftredovisning
	Kommentarer per verksamhet
	Ledning och administration
	Ekonomi och upphandling
	Personal
	Utvecklingsfunktion

	Investeringsredovisning, sektorn totalt

	Sektor för samhällsbyggnad
	Driftredovisning
	Åtgärder
	Kommentarer per verksamhet
	Ledning och administration
	Kommunekolog
	Mark och bostad
	Miljö- och hälsoskydd
	Plan och bygglov
	Trafik
	Vatten
	Avfall

	Investeringsredovisning, sektorn totalt

	Sektor för teknik och förvaltningsstöd
	Driftredovisning
	Åtgärder
	Kommentarer per verksamhet
	Ledning och administration
	Fastighet
	IT
	Måltidsservice
	Service
	Städservice
	Säkerhet

	Investeringsredovisning, sektorn totalt




	55c5ae57-1bd3-4a6c-a879-e1291666b07e.docx
	277152b1-3976-43f3-bf41-4faba7505fd1.pdf
	Förvaltningsskrivelse.pdf
	1 Förvaltningens arbetssätt
	2 Driftbudget/plan 2020-2022
	3 Investeringsbudget/plan 2020-2024
	4 Exploateringsverksamhet, finansieringsplan 2020-2024
	5 Finansiell analys
	5.1 Resultat
	5.2 Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift
	5.3 Pensionsskulden
	5.4 Långfristig upplåning
	5.5 Borgensåtaganden
	5.6 Balanskravet och god ekonomisk hushållning
	5.7 Resultat-, och balansbudget
	5.8 Drift-, investerings- och exploateringsbudget

	6 Bilagor

	Bilaga 1 Sammanställning per anslag drift 1
	Sheet1

	Bilaga 2 Investeringar 2020-2024
	Investering för kommunledningen 190514.pdf
	Investeringar bilaga 1

	Investering för UTK 190514
	Investeringar bilaga 1

	Investering för SOC 190514
	Investeringar bilaga 1

	Investering för SHB 190514
	Investeringar bilaga 1

	Investering för TOF 190514
	Investeringar bilaga 1


	Bilaga 3 Exploateringsverksamhet 2020-2024
	Exploatering 2019-2023

	Bilaga 4 LRP
	Bilaga 4 LRP UTK.pdf
	Bilaga 4 LRP SOC.pdf
	lrp



	483dd67e-8970-4039-9341-b3e2d05e1ecb.docx
	abc2355a-09ed-435d-9017-755e7d25edef.docx
	Medborgarförslag om förbättringar på hundrastgården i Djupedalsäng
	Sammanfattning
	Förslag till beslut

	b1c5edea-56af-4233-8a28-f0f5edec1538.pdf
	e2c613da-6675-42da-bf6b-aaa5a1f8439f.docx
	8b0cbaf7-fba6-40cb-abe0-337ff475d3d3.docx
	Medborgarförslag om införande av porrfilter på samtliga kommunala wifi-nätverk tillgängliga för barn
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet


	ec792171-a2ad-449b-8247-456849aeac5b.pdf
	21b7be52-c1e5-4057-818a-88d872c946df.docx
	481f7efe-cf58-4316-acd9-4de20aad3f9a.docx
	Motion om klottersanering
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet


	ce6553c8-7485-4ba5-8680-a44dcb2e9590.pdf
	69c56f56-0a1e-4446-89db-148b585946ec.docx
	b43c5aef-f9d8-4e50-9184-13e9a4c33930.docx
	Motion om belysning Björkåsen
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet


	975aeaf2-9e88-4917-9a17-8150181f7283.pdf
	3de2babc-c6b6-4dd7-82c8-11c5a80a4099.docx
	5baa1323-09c9-4095-97c3-09f6d8a07a91.docx
	Motion om parkeringsmöjligheter vid återvinningsstationer
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet


	a4e8c60e-c0c0-496e-827f-c9031f460b87.pdf
	df017105-274d-46e4-a379-eb0e97dddc0a.pdf
	5a89714d-a27b-49e6-9be4-8de5f9a9451a.docx
	c23f2928-4456-4e66-9f7a-b9039068dcc7.docx
	Motion om ett begränsat förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri)
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet


	7bb14787-02f8-4df0-bf49-7ec528f38fea.pdf
	581dbd82-6d8d-4961-b077-a5089f059084.docx
	d7f1b424-c632-48f7-8ac2-3b345dee8c94.pdf
	83dd8700-14f9-46b3-a1e1-e273fb0d485a.pdf
	e5be7549-6ab9-4fe8-b9d3-ebf5665255bb.docx
	498512d4-560c-49ab-9074-84433341219f.pdf
	1c8cca46-7a84-436f-8fbd-6f9ff3058529.pdf
	8.0 PU Årsredvisning 2018
	8.0 Årsredovisning 2018
	8.1 TU Årsredovisning 2018
	8.2 Årsredovisning RSG 2018 inkl bilagor
	RSG årsredovisning 2018
	1. Inledning
	2. Årets resultat
	2.1 God ekonomisk hushållning
	2.2 Finansiellt mål
	2.3 Bedömning av om god ekonomisk hushållning föreligger
	2.4 Förväntad ekonomisk utveckling

	3. Händelser under året och organisationens utveckling
	3.1 Förebyggande brandskydd och genomförda räddningsinsatser
	3.2 Extern samverkan
	3.2.1 Gränslös räddningstjänst inom Göteborgsregionen (GR)
	3.2.2 Regional samverkan genom RäddsamVG
	3.2.3 I väntan på ambulans/hjärtstoppslarm (IVPA)
	3.2.4 Nytt avtal med SOS Alarm avseende räddningsintervju och teknik
	3.2.5 Statliga utredningar avseende räddningstjänst

	3.3 Ledning, styrning och administration
	3.4 Miljö och hållbarhet
	3.4.1 RSG:s miljöstrategi
	3.4.2 Skumanvändning
	3.4.3 Energibesparing
	3.4.4 Renare arbetsplats

	3.5 Säkerhet
	3.6 Kommunikation
	3.7 Utbildnings- och övningsanläggningen Färjenäs
	3.7.1 Skadeslöshetsåtagande
	3.7.2 Överenskommelse med hyresgästen Stena Oil AB
	3.7.3 Miljöutredningar
	3.7.4 Avsättningar för sanering och utförda miljöåtgärder
	3.7.5 Framtida ägandeskap av fastigheten Göteborg Färjestaden 20:5

	3.8 Underhåll av lokaler och översyn av RSG:s hyresförhållanden

	4. Verksamhet: Förebyggande och förberedande
	4.1 Information och utbildning
	4.1.1 Styrkornas arbete för information och utbildning
	4.1.2 Extern utbildning vid förbundets utbildnings- och övningsenhet

	4.2 Rådgivning, vägledning och stöd
	4.3 Tillsyn
	4.3.1 Tillsynsplanen
	4.3.2 Reaktiva tillsyner
	4.3.3 Tillsyner riktade mot bostadssektorn
	4.3.4 Bedömning och val av uppföljningsform

	4.4 Tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor
	4.5 Skriftliga brandskyddsredogörelser (BSR)
	4.6 Samverkan
	4.7 Sotning och brandskyddskontroll
	4.8 Förmåga och kompetens, förebyggande och operativ
	4.8.1 Förmåga och kompetenskrav
	4.8.2 Operativ utbildning och övning vid Utbildnings- och övningsenheten
	4.8.3 Utbildning för ledningsfunktioner

	4.9 Räddningsplanering
	4.10 Flexibla enheter

	5. Verksamhet: Genomföra och följa upp
	5.1 Insatstider och larmhantering
	5.2 Automatiska brandlarm
	5.3 Utökning av RCB stab
	5.4 Myndighets- och stabsresurs (MSR)
	5.5 Support under räddningsinsats
	5.6 Olycksutredning och analys

	6. Verksamhet: Strategiska områden
	6.1 Sociala risker och avsiktliga händelser
	6.1.1 Socialt brandförebyggande arbete för minskning av anlagda bränder i skola
	6.1.2 Övriga anlagda bränder
	6.1.3 Samverkansprojekt för trygghet och tillitsskapande aktiviteter
	6.1.4 Strategi för sociala risker

	6.2 Farlig verksamhet
	6.3 Komplex byggnation
	6.4 Brandskydd i bostad
	6.4.1 Strategi
	6.4.2 Projektet Lärande från bostadsbränder
	6.4.3 De utryckande styrkornas aktiviteter
	6.4.4 Återkoppling efter tillbud hos riskutsatt person
	6.4.5 Riktad information till personer med utländsk bakgrund


	7. Personal
	7.1 Attraktiv arbetsplats och kompetens
	7.1.1 Likabehandling
	7.1.2 Kompetensförsörjning
	7.1.3 Rekrytering och avgång
	7.1.4 Personalomsättning
	7.1.5 Ledarutveckling
	7.1.6 Attraktiv arbetsplats

	7.2 Arbetsmiljö och hälsa
	7.2.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
	7.2.2 Förebyggande arbete och rehabilitering
	7.2.3 Förebyggande hälsoarbete – fysisk arbetsförmåga

	7.3 Samverkan
	7.4 Lönepolitik
	7.5 Semesterskuld och övertidsskuld
	7.6 Övriga personalnyckeltal
	7.6.1 Personalvolym och personalstruktur
	7.6.2 Föräldraledighet
	7.6.3 Åldersstruktur


	8. Ekonomisk redovisning
	8.1 Resultaträkning
	8.1.1 Ekonomiskt resultat
	8.1.2 Verksamhetens intäkter
	8.1.3 Verksamhetens kostnader
	8.1.4 Medlemsavgifter
	8.1.5 Finansiella poster

	8.2 Balansräkning
	8.2.1 Tillgångar
	8.2.2  Skulder
	8.2.3 Eget kapital - analys

	8.3 Balanskravsresultat
	8.4 Resultatutjämningsreserv
	8.5 Investeringar
	8.6 Nettokostnad för räddningstjänst per invånare
	8.7 Övrig ekonomisk redovisning

	9. Intern styrning och kontroll
	9.1 RSG:s attestprocess
	9.2 RSG:s systematiska brandskyddsarbete (SBA)
	9.3 Granskning av IT-säkerhet Daedalos
	9.4 Verksamhetsområde tillsyn, tillsynsplan

	10. Forskning och utveckling

	ÅRV bilaga 1-6  2018
	Personalstatistik
	RR
	BR
	Not
	Kassaflöde
	Nyckeltal

	Bilaga 7 Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2018 inkl bilagor
	Inledning
	Resumé
	Händelser under året

	Räddningsuppdrag
	Bränder
	Bostadsbränder
	Bränder där människor skadas och omkommer
	Bränder i och omkring utbildningslokaler
	Bränder orsakade av levande ljus och fyrverkerier

	Trafikolyckor
	Sjukvårdsuppdrag
	Drunkning och drunkningstillbud
	Insatser i samband med självmord och självmordsförsök
	Automatlarm

	Olycksutredning & Analys
	Händelserapporter och  utvärderingar
	Olycksutredning
	Presentationsmöte
	Sakkunnigutlåtanden

	Bilaga: Tabeller och diagram




	05c7123b-9787-4ef1-b80a-b177e48e0af7.pdf
	c3602740-6d1c-4dc1-818c-fb4cd3385679.pdf
	828d7784-3400-49a7-946f-50b5739beb28.pdf
	cbbec6ef-504b-417d-af3a-3fd4bb2212ad.pdf
	11bfc85e-994a-434e-9924-d9dffe8a3a6e.docx
	b1bad8b1-f90b-4f59-a6c7-20aaef17a54a.doc
	518d9671-0c48-4308-8685-70049fcc397c.pdf
	82255cd4-90fb-40e7-9dc0-f564479fa102.docx
	e927b270-d9c5-409d-8a08-ac3511349641.doc
	915e5aa9-4784-4a59-b184-39f3f0a915f4.pdf
	5be36ceb-0ca5-46e3-b8d0-a42fcb7fe6be.docx
	4fc5f2a6-3857-413d-a5b4-c871a8922be4.doc
	f716e51b-fe61-47b7-8057-0ed35a0ba889.pdf
	f70439bc-663b-48dd-ae1f-5c0c28d64a66.docx
	042de0ff-d511-48ff-9e91-b954e0d1f9ef.doc
	a727e058-d323-4840-9338-39b4ce5088f4.pdf
	c7e6d7e9-f031-4449-8478-0b3bfdc32d17.docx
	14ee57fb-b8d7-4823-88da-9078c72fd9cf.doc
	b0f1e5fd-f3d2-43c9-b6a8-a36a5e415c1e.pdf



