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Åtgärder för att uppnå en balans i budget för 
sektorn för samhällsbyggnad 2019

2

2019KS364
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Sektorn för samhällsbyggnad
Håkan Jacobsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-06-24 2019KS364  042

Åtgärder för att uppnå en balans i budget för sektorn för 
samhällsbyggnad 2019

Sammanfattning
I samhällsbyggnadssektorns marsprognos bedömdes att verksamheten, exklusive 
slutredovisningar och exploateringsbidrag, skulle överskrida budget med 7,5 mkr. Största 
orsaken var ett budgeterat men uteblivet statsbidrag om 4 mkr, ökade kostnader för 
vinterväghållning och färdtjänst samt högre personal- och rekryteringskostnader än 
budgeterat. Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2019 § 174, att uppdra åt 
förvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder som kan genomföras under 2019 
inom samhällsbyggnadssektorn för att nå en budget i balans för innevarande år.  

Sektorn räknar idag med att intäkterna blir högre än vad som bedömdes då 
marsprognosen upprättades. Senarelagda investeringar sänker kapitalkostnaderna för året. 
I kombination med vakanshållning av vissa tjänster räknar sektorn med att den 
skattefinansierade delen av verksamheten kan hållas inom tilldelad ekonomisk ram. Den 
taxefinansierade delen av verksamheten bedöms ge ett visst underskott. Avvikelser från 
dessa verksamheter balanseras över tid.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner sektorn för samhällsbyggnads förslag på åtgärder för att nå 
ekonomisk balans under 2019.

Ärendet
I samhällsbyggnadssektorns marsprognos bedömdes att verksamheten, exklusive 
slutredovisningar och exploateringsbidrag, skulle överskrida budget med 7,5 mkr. Största 
orsaken var ett budgeterat men uteblivet statsbidrag om 4 mkr, ökade kostnader för 
vinterväghållning och färdtjänst samt högre personal- och rekryteringskostnader än 
budgeterat. Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-29 § 174, att uppdra åt förvaltningen att 
återkomma med förslag på åtgärder som kan genomföras under 2019 inom 
samhällsbyggnadssektorn för att nå en budget i balans för innevarande år.  
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Inom sektorn har en genomgång gjorts av de olika verksamheterna. Främst genom 
vakanshållning av vissa tjänster bedöms budgetöverskridandet inom ledning och 
administration att begränsas till ca 1,9 mkr. För kommunekologen tillsätts ingen 
sommarvikarie. Inom miljö- och hälsoskyddet sker tillsättning av administrativt stöd samt 
miljöinspektör något senare än tidigare planerat.  

Trafikverksamheten bedömde i marsprognosen att budgeten skulle överskridas med 800 
tkr. En genomgång av investeringsbudgeten visar på att försenade starter av vissa 
investeringsprojekt ger lägre kapitalkostnader motsvarande nära 4,5 mkr jämfört med 
budget och tidigare beräkningar. Bidraget för enskild väghållning beräknas kunna hållas 
ca 500 tkr under budget medan vinterväghållning och färdtjänstkostnaderna bedöms 
överskrida budget med 2,6 respektive 1,1 mkr. Totalt beräknas trafikverksamheten lämna 
ett överskott gentemot budget motsvarande nära 1,1 mkr. 

Mark- och bostadsverksamheten beräknade i sin marsprognos att budgeten skulle 
överskridas med 2,5 mkr exklusive exploateringsverksamheten. Orsaken är främst att ett 
budgeterat statsbidrag om 4 mkr för ökat bostadsbyggande uteblir. Trots det kan 
budgetöverskridandet begränsas till 1,4 mkr bland annat då räntekostnaderna beräknas bli 
1,7 mkr lägre än budgeterat och genom vakanshållning av tjänster sänka 
personalkostnaderna 1 mkr under budget. 

Till skillnad mot marsprognosen bedömer plan- och bygglovsverksamheten att intäkterna 
för plan och bygglov kan nå budgeterad nivå då flera större bygglovsansökningar 
inkommit under årets andra kvartal. Avsatta medel för översiktsplanearbetet bedöms inte 
nyttjas fullt ut under året. Utredningskostnader motsvarande cirka 2 mkr förs över till 
2020. Detta hänger delvis samman med vakanser som uppstått varför inte heller hela 
personalkostnadsanslaget används. 

Genom föreslagna åtgärder bedöms den skattefinansierade delen av 
samhällsbyggnadssektorns verksamhet bedrivas inom beslutad ekonomisk ram. 

Bedömningarna från marsprognosen kvarstår för taxefinansierade verksamheten VA och 
avfall. Underskottet bokförs på ett balanskonto och kommer därför att balanseras över tid.

 
Avvikelse per verksamhet, tkr Marsprognos Budget i balans 
Ledning och administration -2 200 -1 880 
Kommunekolog 0 100 
Miljö och Hälsoskydd -500 -400 
Trafik -800 1 080 
Mark och bostad -2 500 -1 400 
Plan och bygglov -1 000 2 500 
Totalt skattefinansierat -7 000 +/- 0 
Avfall -475 -475 
Vatten & avlopp -36 -36 
Totalt taxefinansierat -511 -511 
SUMMA  -7 511 -511 
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Håkan Jacobsson 
Samhällsbyggnadschef
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Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2019
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen
Helena Lundqvist

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-08-12 2019KS9  042

Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2019

Sammanfattning
Prognosen per juni 2019 redovisar ett positivt resultat om 23,5 mkr vilket innebär att 
budgetavvikelsen är negativ, -9,3 mkr. I prognosen ingår inte eventuella intäkter från 
exploateringsverksamheten. I relation till det lagstadgade balanskravet är resultatet 4,8 
mkr.

Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 28 mkr medan sektorernas 
budgetavvikelse, inklusive politisk verksamhet, är negativ om 37,3 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

Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2019
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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 knappt 19 mkr från 24 mkr till 
5 mkr. Detta resultat kallas för balanskravsresultatet. I prognosen ingår inte eventuella intäkter från 
exploateringsverksamheten. 

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 

 
Prognosen för 2019 pekar mot ett överskott om 23,5 mkr och med ett budgeterat resultat om 32,8 mkr 
betyder det ett underskott jämfört med budget om 9,3 mkr. I prognosen ingår inte eventuella 
slutredovisningar av exploateringsprojekt. Sektorernas budgetavvikelse prognostiseras till -36,2 mkr, varav 
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välfärdsnämndens underskott är 32,8 mkr. Finansförvaltningens överskott prognostiseras 28 mkr och den 
politiska verksamheten till -1,1. 

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. Sektorn för utbildning och kultur prognostiserar ett underskott om 12 mkr och 
det beror till största delen på fler barn än budgeterat inom för- och grundskoleverksamheterna. Trots att 
förskolan har fler barn än budgeterat är antalet barn per avdelning lägre till följd av överskott av lokaler. 
Inför hösten 2019 har åtgärder vidtagits för att minska lokalkostnaderna. De definitiva antagningsbeskeden 
för höstterminen (gymnasiet) och dess påverkan på ekonomin kommer att följas upp i samband med 
delårsrapporten. Sektorn för socialtjänst prognostiserar ett underskott om 20,8 mkr vilket främst beror på 
placeringar av barn och unga, relationsvåldsärenden, kostnader för försörjningsstöd samt köpta platser inom 
funktionsstöd 

Sektorn för samhällsbyggnads underskott om drygt en mkr kan hänföras till den avgiftsfinansierade 
verksamheten och beräknas balanseras mot resultatfonden för avgiftsfinansierad verksamhet. 

Inom teknik- och förvaltningsstöd återfinns underskottet inom måltidsservice. Det beror på omställningen till 
minskad produktion av förskolemåltider eftersom förskoleverksamheten planeras minska i volym under 
hösten. 

Kommunhusets lokaler räcker inte till och därför har externa lokaler hyrts in. Detta förklarar 
kommunledningens underskott. 

Åtgärder 
Nedan redovisas några av de åtgärder som sektorerna vidtar för att reducera underskotten till den redovisade 
nivån. 

Utbildning och kultur 

• Optimera antalet öppna förskoleavdelningar i förhållande till antalet barn 
• Återhållsamhet avseende vikarieanskaffning, inköp, kompetensutveckling 
• Anpassa organisationen inom grundskola genom bland annat att se över gruppstorlekar och 

prioriteringar av elevstöd 
• Ökat elevantal på Hulebäcksgymnasiet 

Socialtjänst 

Ett omfattande omställningsarbete inom LSS boenden och daglig verksamhet som var planerat inför 2020 
tidigareläggs och påbörjas redan under hösten. 

Inom integration och arbetsmarknad pågår anpassningen till nya ersättningsnivåer från Migrationsverket. Det 
betyder att personalstyrkan minskas från 8.0 årsarbetare till 4.0 årsarbetare på enheten för nyanlända och 
ensamkommande. 

Barn och familj arbetar med att omförhandla dygnspris i befintliga placeringar där det är möjligt, samt 
rekrytera och placera/omplacera i egna familjehem och kontrakterade jourhem. 

Samhällsbyggnad 

• Prövning av tillsättning av tjänster vid vakanser 

Teknik och förvaltningsstöd 

• En budgeterad tjänst som administratör inom fastighet tillsätt inte 

Kommunledning 

• För att finansiera systemförvaltartjänst återbesätts inte tjänsten som enhetschef för Oasen 
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Investeringsredovisning 

 
Investeringarna beräknas att vid årets slut uppgå till 358 mkr vilket innebär ett sammanlagt överskott om 
246 mkr. Sektorn för samhällsbyggnad redovisar överskott på 183 mkr och sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd redovisar ett överskott på 56 mkr. Avvikelserna förklaras främst av tidsförskjutningar. 

Fullmäktige har godkänt investeringsnivå om maximalt 400 mkr i budgetbeslutet. Det innebär att prognosen 
om knappt 358 mkr ligger inom ramen för godkända nivåer. 

 

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 -1 616 16 384 18 000 26 800 

Finansiella intäkter och kostnader, inkl finansiell kostnad 
för pensioner 26 344 28 944 2 600 19 000 

Kalkylerad internränta -43 025 -51 125 -8 100 -42 600 

Kalkylerad lönerevision 710 23 810 23 100 0 

Övriga verksamhetskostnader 8 199 2 399 -5 800 8 900 

Nettokostnad -2 212 353 -2 184 353 28 000 -2 087 600 

Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 28 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 2,1 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. 
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-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 -136 004 -137 407 -1 403 -120 500 

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. 

 

Politisk organisation 
Driftredovisning 

Verksamhet, tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Politisk organisation 13 940 12 808 -1 132 11 619 

Nettokostnad 13 940 12 808 -1 132 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. 
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Kommunstyrelsen 
Driftredovisning 

tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Samhällsbyggnad 88 548 87 358 -1 190 42 039 

Teknik- och försörjningsstöd 22 570 22 030 -540 61 939 

Kommunledning och stödfunktioner 112 102 110 404 -1 698 103 633 

Nettokostnad 223 220 219 792 -3 428 207 611 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om 3,4 mkr. Kommunledningens underskott kan i huvudsak 
förklaras av ökade kostnader för inhyrning av administrativa lokaler. Samhällsbyggnads underskott är 
hänförligt till taxeverksamheten och kommer balanseras mot resultatfonden. Skillnaden mellan bokslut 2018 
och prognos 2019 avseende samhällsbyggnad förklaras av att intäkter för slutredovisningar ingår i 2018 års 
bokslutsvärden.  

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Samhällsbyggnad 198 893 381 960 183 067 80 086 

Teknik- och förvaltningsstöd 133 892 189 676 55 784 119 551 

Kommunledning och stödfunktioner 3 173 6 073 2 900 0 

Nettoutgift 335 958 577 709 241 751 199 637 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om drygt 240 mkr avseende investeringar vilket beror på 
tidsförskjutningar av projekt. Drygt hälften av överskottet är hänförligt till trafikverksamheten. Övriga 
överskott återfinns inom va-verksamheten och fastighetsfunktionen. 

Kommunledning och stödfunktioner 
Driftredovisning 

tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning 37 161 34 449 -2 712 34 426 

Ekonomi- och upphandling 17 692 18 192 500 16 358 

Personal 26 669 26 909 240 23 779 

Utveckling 30 580 30 854 274 29 070 

Nettokostnad 112 102 110 404 -1 698 103 633 

För kommunledning och stödfunktionerna prognostiseras ett underskott med 1,7 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.  I dessa kostnader ingår även iordningställande av ett större konferensrum vilket minskar 
behovet av att hyra in externa lokaler. 

Överskottet inom ekonomi och upphandling förklaras av lägre kostnader än budgeterat för 
systemförvaltning. 

Personalfunktionen beräknas redovisa ett överskott på drygt 0,2 mkr vilket främst beror på att tjänsten som 
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enhetschef inom Oasen upphört från och med juni. Samtidigt väntas högre kostnader för facklig verksamhet 
till följd av ökat uttag av facklig tid. 

För utveckling beräknas ett överskott på 0,3 mkr vilket bland annat beror på lägre kostnader än budgeterat 
för Agenda 2030 till följd av vakanta tjänster samt tillfällig vakans inom enheten för digital utveckling. 

Åtgärder 
För att finansiera systemförvaltartjänst återbesätts inte tjänsten som enhetschef för Oasen. 

Investeringsredovisning 
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 

Personal 0 0 0 0 

Utvecklingsfunktionen 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. 

 

Sektor för samhällsbyggnad 
Driftredovisning 

tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning och administration 9 973 8 093 -1 880 8 018 

Kommunekolog 1 330 1 430 100 1 193 

Miljö- och hälsoskydd 5 099 4 699 -400 5 080 

Trafik 69 251 70 331 1 080 71 449 

Mark- och bostad 1 714 314 -1 400 -41 185 

Plan- och bygglov -9 2 491 2 500 6 238 

Skattefinansierat 87 358 87 358 0 50 794 

Vatten 770 0 -770 -9 723 

Avfall 420 0 -420 967 

Avgiftsfinansierat 1 190 0 -1 190 -8 755 

Nettokostnad 88 548 87 358 -1 190 42 039 

I Bokslut 2018 ingår slutredovisningar och exploateringsbidrag, vilket det inte gör i juniprognosen 2019 

Sektorn prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 1,2 mkr. Avvikelsen beror på att 
taxeverksamheten prognostiserar ett underskott. Slutredovisningar ingår inte i prognosen, men beräknas 
uppgå till 6,4 mkr samt exploateringsbidrag om 27,2 mkr på grund av osäkerhet om det betalas ut i år. 

Ledning och administration prognostiserar en negativ avvikelse på 1,8 mkr, som främst beror på ökade 
personal- och rekryteringskostnader. 

Miljö- och hälsoskydd beräknar ett underskott på 0,4 mkr med anledning av obudgeterade personalkostnader. 

Trafik prognostiserar ett överskott på totalt 1,0 mkr. Kostnader för vinterväghållning och färdtjänst genererar 
ett underskott på totalt 3,6 mkr. Kapitaltjänst blir dock lägre än budgeterat, vilket resulterar i 4,4 mkr i 
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överskott. 

Mark och bostad visar ett underskott på 1,4 mkr. Underskottet beror på att budgeterat statsbidrag om 4 mkr 
för ”Byggbonus” uteblir. Räntekostnader för mark och personalkostnader blir dock lägre än budget och visar 
ett överskott på totalt cirka 2,5 mkr. 

Plan- och bygglovsverksamheten prognostiserar ett överskott på 2,5 mkr. Kostnaderna för arbetet med ny 
översiktsplan kommer inte fortsätta i samma takt som budgeterat samt att intäkterna kommer att falla ut 
enligt budget, vilket verksamheten inte prognostiserade med i marsprognosen. 

Taxeverksamheten 

Vattenverksamheten prognostiserar ett underskott på 0,8 mkr. Underskottet beror bland annat på att 
verksamheten köper in mer vatten från Mölndal. Avseende en avtalstvist som avgjordes i hovrätten i år, 
kommer verksamheten troligen inte att återfå en fordran på 2,5 mkr då den är överklagad till Högsta 
domstolen. Verksamheten avfall visar en negativ nettoavvikelse på 0,4 mkr. Detta beror delvis på en ökning 
av kostnader för insamlingen av hushållsavfall. 

Åtgärder 
Sektorn har under året infört prövning av tillsättning av tjänster vid vakanser. I kombination med 
vakanshållning av vissa tjänster räknar sektorn med att den skattefinansierade delen av verksamheten kan 
hållas inom tilldelad ekonomisk ram. Den taxefinansierade delen av verksamheten bedöms ge ett visst 
underskott som kommer att balanseras gentemot resultatfonden. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning och administration, inkl kommunekolog 60 60 0 0 

Miljö- och hälsoskydd 500 500 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 

Skattefinansierat 39 588 163 549 123 961 37 347 

Avfall 1 692 1 512 -180 327 

Vatten 157 613 216 899 59 286 42 412 

Avgiftsfinansierat 159 305 218 411 59 106 42 738 

Nettoutgift 198 893 381 960 183 067 80 086 

Sektorns prognos innebär att 183 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 
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 45 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 
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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. 

 

Sektor för teknik och förvaltningsstöd 
Driftredovisning 

tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning 4 020 4 146 126 2 451 

Service 6 755 6 917 162 6 640 

Fastighet 1 780 2 380 600 1 192 

Städservice -2 798 800 1 061 

Måltidsservice 1 533 -516 -2 049 4 755 

IT 5 376 5 376 0 6 013 

Säkerhet 3 108 2 929 -179 3 378 

Mark och anläggningar 0 0 0 36 450 

Nettokostnad 22 570 22 030 -540 61 939 

Sektorn prognostiserar ett underskott på 0,5 mkr vilket främst beror på det beräknade underskottet inom 
måltidsservice. Flera förskoleavdelningar stänger under hösten till följd av färre barn vilket innebär lägre 
måltidsintäkter samtidigt som kostnader för hyra och personal inte beräknas minska. Tidigare år har 
marginalintäkter till följd av volymökningar lett till överskott för funktionen men dessa är budgeterade från 
och med i år. 

För ledning beräknas ett överskott på drygt 0,1 mkr vilket framför allt är en följd av lägre personalkostnader. 

Service väntas redovisa knappt 0,2 mkr i lägre nettokostnader än budgeterat, bland annat till följd av 
försäljningar av bilar inom fordonscentralen samt något lägre kostnader för konsumentvägledning samt 
budget- och skuldrådgivning. 

Överskottet inom fastighet beror på att en budgeterad tjänst som administratör inte kommer att tillsättas av 
besparingsskäl. 

Åtgärder 
Den budgeterade tjänsten som administratör inom fastighet kommer inte att tillsättas som en 
besparingsåtgärd. Dessutom förskjuts inköp av en del datorer till nästa år, detta är sista steget i övergången 
till Office 365. 
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Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning 100 100 0 0 

Service 10 326 16 243 5 917 87 

Fastighet 114 061 163 563 49 502 111 504 

Städservice 500 500 0 502 

Måltidsservice 500 500 0 421 

IT 8 405 8 770 365 3 176 

Mark och anläggningar 0 0 0 3 860 

Nettoutgift 133 892 189 676 55 784 119 551 

Sektorns investeringsutgifter beräknas bli 55,8 mkr lägre än budgeterat vilket framför allt beror på 
tidsförskjutningar för ett antal byggprojekt inom fastighet där det totala överskottet väntas bli 49,5 mkr. 
Tidsförskjutningarna gäller framför allt Wallenstam Arena i Mölnlycke där byggnationen kommer igång 
senare än budgeterat till följd av överklagad detaljplan. Även utvecklingen av Råda säteri väntas generera 
lägre utgifter än budgeterat till följd av att tidplanen inte överensstämmer med budget. 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 5,9 mkr inom service beror på fördelaktig upphandling när det gäller byte av konstgräsmatta 
vid Mölnlycke idrottsplats, lägre investeringsbehov avseende inventarier i Pinntorps idrottshall samt att det 
planerade inköpet av en lastbil uteblir. 
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Sektorn för samhällsbyggnad
Robin Axelsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-06-17 2019KS397  253

Försäljning av industritomt i Bårhult 

Sammanfattning

Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till köpekontrakt mellan Specma AB 
och Härryda kommun. Köpekontraktet innebär att kommunen överlåter fastigheten 
Bårhult 1:123 om totalt 18 554 kvm till Specma AB för en köpeskilling av 12 060 100 
kronor.

Överlåtelsen avser ett område som enligt detaljplan är avsett för industri, kontor och 
logistik. Specma AB avser upprätta sitt svenska huvudkontor på platsen innehållande 
lager, logistik och kontor med totalt cirka 200 anställda. Företaget utvecklar och tillverkar 
applikationsanpassade komponenter för hydraulik och centralsmörjning. De levererar 
främst till tillverkande industri, processindustri och hydraulisk eftermarknad. 
Anläggningen kommer att hålla sig inom ramarna för vad detaljplanen tillåter vad gäller 
buller.

Ersättningsnivån baseras på ett bedömt marknadsvärde med Göteborgsregionen som 
referensmarknad samt fastighetens beskaffenhet och läge.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner köpekontrakt mellan Härryda kommun och Specma AB 
enligt föreliggande förslag. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och bostadschef att 
underteckna köpekontraktet och övriga till försäljningen tillhörande handlingar. 

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund

Mark- och bostadschef

Bilagor:
Köpekontrakt
Lägeskarta
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Lägeskarta

Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej
rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.Datum:  19.06.2019

Skala:  1:15000 300 m Page 30 of 583
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Sektorn för samhällsbyggnad
Karl Falck

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-06-20 2019KS410  260

Markanvisningsavtal på del av Dansered 1:64

Sammanfattning
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till markanvisningsavtal på del av 
fastighet Dansered 1:64 mellan Catena Malmö AB och Härryda kommun. Området är en 
del av planprogrammet för "Landvetter Airport City", som godkändes av 
kommunstyrelsen den 21 november 2011 § 300. Området ligger utmed Väg 40 norr om 
Flygplatsmotet vid Landvetter Flygplats och uppskattas till ca 120 000 kvm och är i dag 
skogsmark. Markanvisningen är tidsbegränsad och gäller under en tid av två år från och 
med den dag då avtalet godkänns. 

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger 
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
kommunen om överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande. 

Syftet med denna markanvisning är att medge Catena Malmö AB ensamrätt att förhandla 
med kommunen om att köpa marken och etablera logistikanläggning. Detta för att 
motivera att Catena lägger ner tid och resurser för att arbeta med en etablering. 
Förvaltningen arbetar med att ta fram en detaljplan för området.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtal mellan Härryda kommun och 
Catena Malmö AB enligt föreliggande förslag. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och mark- och bostadschef att underteckna 
avtalet.

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund

Mark- och bostadschef
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Bilaga:
Markanvisningsavtal
Översiktskarta
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Sektorn för samhällsbyggnad
Hanna Dahlqvist

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-06-04 2019KS347  510

Förändringar i lokaltrafiken

Sammanfattning
Västtrafik har presenterat förslag till förändringar i den lokala kollektivtrafiken i Härryda 
kommun. Förändringarna ska ligga som underlag inför Västtrafiks upphandling. 
Upphandlingsunderlagen ska lämnas ut till anbudsgivare under hösten 2019 och 
tilldelning av avtal sker under våren 2020. Upphandlingen gäller för busslinjerna 601, 
605, 610, 611, 612, 616 och 620. Västtrafik föreslår att linje 601 och 605 ska få förändrad 
linjedragning, att linje 611 och 612 får minskad turtäthet och att linje 616 avvecklas. 
Linje 610 och 620 föreslås ha kvar samma utbud som idag, men att förändringar kan ske i 
framtiden. Trafikstart för förändringarna kommer ske i juni 2021. 

Som återkoppling har sektorn för samhällsbyggnad skrivit ett förslag till yttrande till 
Västtrafik, se bilaga. Sektorn ser med stor oro på de indragningar i kollektivtrafiken som 
föreslås med tanke på de utbyggnadsplaner kommunen har. Konsekvenserna av förslagen 
framstår inte som utredda och behöver beskrivas på ett tydligt sätt där för- och nackdelar 
för olika resenärer framgår. Med tanke på dagens kapacitetsbrister i kollektivtrafiken ser 
kommunen ett behov av ökad kapacitet i framför allt Mölnlyckes kollektivtrafik. 
Dessutom måste kommunen i större utsträckning tillhandahålla egna upphandlade 
skolskjutsar istället för att låta eleverna åka med linjetrafiken vilket innebär en 
urholkning av landsbygdstrafiken. Sektorn ser med stor oro på utvecklingen och anser att 
även linjer med stor andel skolelever bör finnas kvar i Västtrafiks regi.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande av den 11 juni 2019 från sektorn för samhällsbyggnad 
som eget yttrande till Västtrafik. 

Ärendet
Västtrafik har vid möten under våren 2019 presenterat en rad olika förslag till 
förändringar i kollektivtrafiken i Härryda kommun. Förändringarna ska ligga som 
underlag inför Västtrafiks upphandling. Upphandlingsunderlagen ska lämnas ut till 
anbudsgivare under hösten 2019 och tilldelning av avtal sker under våren 2020. 
Upphandlingen gäller för busslinjerna 601, 605, 610, 611, 612, 616 och 620. Trafikstart 
för förändringarna kommer ske i juni 2021. Västtrafik har även presenterat en rad olika 
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utgångspunkter som underlag till förändringarna. En betydande utgångspunkt är att 
Västtrafik avser att arbeta inom ramen för nuvarande avsatta medel. 

Exempel på andra utgångspunkter är bland annat: 

 Västra Götalandsregionens strategier (Trafikförsörjningsprogram, Målbild Koll 
2035, Miljö- och klimatstrategi, Målbild Tåg 2035, Landsbygdsutredningen, 
Strategi för kollektivtrafik på lika villkor)

 Utvecklingsplaner främst i Mölnlycke, Landvetter Södra, Airport city
 Framkomligheten i Göteborg – Prioritering av linjer kommer att krävas
 Expresstrafiken utvecklas mot Målbild Koll 2035 - Den lokala trafiken behöver 

anpassas
 Krav på drivmedel

Västtrafiks förslag till förändringar

På grund av framkomlighetsproblem kommer Västtrafik prioritera vilka busslinjer som 
ska trafikera centrala Göteborg. Därför föreslår Västtrafik att linje 601 och 605 ska 
övergå till att bli lokala linjer som endast trafikerar Mölnlycke. Västtrafik föreslår att 
linje 601 får sträckning Benareby – Djupedalsäng – Kvarnbacken – Mölnlycketerminalen 
och att linje 605 ska gå mellan Häggvägen – Djupedalsäng – Mölnlycke resecentrum – 
Säteriet – Företagsparken. Personer som reser mellan Göteborg och Företagsparken 
hänvisas till linje 513 alternativt Grön express.  

Västtrafik har som mål att all stadstrafik i större områden ska elektrifieras inom 
avtalsperioden. Västtrafik meddelar att det inte kommer vara aktuellt för elektrifiering av 
de två nya lokala linjerna i Mölnlycke eftersom Västtrafik måste prioritera stadstrafik i 
större områden där vinsterna blir störst. 

På grund av få antal resande föreslår Västtrafik att linje 612 och 611 får en minskad 
turtäthet. För linje 611 gäller förändringen mellan Rävlanda och Hindås. Under högtrafik 
övervägs att Hindås – Landvetter – Mölnlycke har 15-minuterstrafik och att det går 30-
minuterstrafik från Rävlanda. Turtätheten på linje 612 föreslås minska från 15-
minuterstrafik till 30-minuterstrafik. 

Västtrafik meddelar att linje 616 kommer läggas ner på grund av för få resande och att 
linjen har tydlig skolskjutskaraktär. Linjen används till 83 % av resenärer med skolkort. 
Trafiken föreslås därför övergå i kommunal regi. Kommunen har möjlighet att nyttja 
Västtrafiks upphandling och även öppna skolskjutsen för allmänheten genom att nyttja 
Västtrafiks avtal, men att kommunen då är beställare av trafiken. Om kommunen vill att 
linje 616 ska ingå som ett tillköp i upphandlingen ska svaret vara Västtrafik tillhanda 
senast 31 augusti 2019. Slutgiltigt beslut om kommunen sedan vill nyttja Västtrafiks 
upphandling och göra ett tillköp på linje 616 tas efter tilldelning under våren 2020 när 
kommunen får en offert. 

Västtrafik föreslår att linje 610 ska avvecklas i samband med att Röd express upphandlas 
till 2026 och att resurserna då i stället ska förflyttas till linje 611. Fram till dess bör 
nuvarande upplägg gälla. Enligt Västtrafik finns det inget stöd ur ett långsiktigt 
strategiskt perspektiv för direktbussar från Rävlanda och Hindås in till centrala Göteborg. 
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Istället ska matning ske till framförallt Landvetter resecentrum där Röd express står för 
vidare transport in till och igenom Göteborg. 

Västtrafik föreslår att linje 620 ska ha kvar samma utbud som idag. Men med tanke på 
underlag och antal resande borde utbudet i framtiden reduceras till grundutbud enligt 
Landsbygdsutredningen. Effektiviseringar av dagens utbud bör dock vänta och inte tas 
med i samband med upphandlingen.

Ekonomiskt perspektiv

Eftersom linje 616 föreslås dras in kommer kommunen behöva hantera behovet av 
skolresor från Hällingsjö till Rävlandaskolan. Idag åker cirka 60 elever till 
Rävlandaskolan med linje 616. Förändringen börjar gälla från sommaren 2021. 
Alternativen är att använda sig av Västtrafiks upphandling och göra ett tillköp på linje 
616 eller att kommunen själv upphandlar skolskjutsen. 

Sektorns bedömning

Vid tidigare dialogmöten har kommunen framfört kommunens samhällsbyggnadsplaner 
med framtida exploateringar. Flera av dessa planer berörs av de föreslagna förändringar 
som Västtrafik informerat om. Det är viktigt att dessa planer beaktas när förslag till 
förändringar i kollektivtrafiken föreslås. Sektorn ser med stor oro på de indragningar i 
kollektivtrafiken som föreslås med tanke på de utbyggnadsplaner kommunen har. 
Konsekvenserna av förslagen framstår inte som utredda och behöver beskrivas på ett 
tydligt sätt där för- och nackdelar för olika resenärer framgår. Förslagen innebär stora 
förändringar i Härryda kommuns kollektivtrafik och innebär därmed också förändringar i 
resmönster. 

Förslagen som Västtrafik lyft innebär att områden som idag har möjlighet till direktresor 
in till Göteborg kommer behöva göra extra byten i framtiden. Det är av stor vikt att dessa 
resor blir attraktiva vilket kräver snabba och smidiga byten.

Med tanke på dagens kapacitetsbrister i kollektivtrafiken ser kommunen ett behov av 
ökad kapacitet i framför allt Mölnlyckes kollektivtrafik. Det är av stor vikt för Härryda 
kommun med bra kollektivtrafikkopplingar in till Göteborg. Sektorn ser det som viktigt 
att fortsätta utveckla kollektivtrafiken till flygplatsen, exempelvis genom att binda 
samman fler målpunkter för att öka möjligheten att enkelt resa till flygplatsen.

Sektorn ser det som ytterst viktigt att ha en fortsatt dialog kring förslag till nya 
linjesträckningar för lokaltrafiken i Mölnlycke. Exempelvis är Allén idag hårt belastad av 
kollektivtrafiken vilket påverkar såväl framkomligheten som boendemiljön för invånarna. 
Med tanke på förhållandena på Allén och den snabbare resväg som Säterivägen kan 
innebära för många resenärer framstår det som viktigt att utreda en ökad användning av 
Säterivägen för kollektivtrafik.  

Att kommunen i större utsträckning måste tillhandahålla egna upphandlade skolskjutsar 
istället för att låta eleverna åka med linjetrafiken innebär en urholkning av 
landsbygdstrafiken. Sektorn ser med stor oro på utvecklingen och anser att även linjer 
med stor andel skolelever bör finnas kvar i Västtrafiks regi.
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Elbussar är ett bra alternativ för att minska bullernivåerna från kollektivtrafiken. Ofta 
trafikerar expressbussarna ett större område inne i bostadsområden i början och slutet av 
sina linjedragningar. Därför behöver även möjligheten att kunna använda sig av tystare 
fordon på expressbussarna ses över. Sektorn anser att det är av yttersta vikt att kunna 
minska bullernivåerna från kollektivtrafiken. 

Sektorn anser att det är viktigt att Västtrafik kommunicerar förändringarna i god tid innan 
trafikstart. Det är av stor vikt att kommunicera förändringar när turer dras in eftersom 
många har vant sig vid ett visst utbud. Det är viktigt att på ett tydligt sätt beskriva varför 
Västtrafik behöver göra en förändring och vilka det gynnar.

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Björn Sundén

Verksamhetschef trafik

Bilagor: 

Yttrande om upphandling av den lokala trafiken

Linjekarta

Page 43 of 583



 

Sektorn för samhällsbyggnad
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Yttrande om upphandlingen av den lokala trafiken

Ärendet
Västtrafik har presenterat förslag till förändringar i den lokala 
kollektivtrafiken i Härryda kommun. Förändringarna ska ligga som 
underlag inför Västtrafiks upphandling. Upphandlingen gäller för 
busslinjerna 601, 605, 610, 611, 612, 616 och 620. Trafikstart för 
förändringarna kommer ske sommaren 2021. Härryda kommun översänder 
här sitt svar angående förslag till förändringar i den lokala trafiken i 
samband med Västtrafiks upphandling. 

Kommunens samhällsbyggnadsplaner
Vid tidigare dialogmöten har kommunen framfört kommunens 
samhällsbyggnadsplaner med tänkta framtida exploateringar. Flera av dessa 
planer berörs av de föreslagna förändringar som Västtrafik informerat om. 
Det är viktigt att dessa samhällsbyggnadsplaner beaktas när förslag till 
förändringar i kollektivtrafiken föreslås. Härryda kommun ser med stor oro 
på de indragningar i kollektivtrafiken som föreslås med tanke på dagens 
resenärer och de utbyggnadsplaner kommunen har. Konsekvenserna av 
förslagen framstår inte som utredda och behöver beskrivas på ett tydligt sätt 
där för- och nackdelar för olika resenärer framgår. Förslagen innebär stora 
förändringar i Härryda kommuns kollektivtrafik och innebär därmed också 
förändringar i resmönster. 

Med tanke på dagens kapacitetsbrister i kollektivtrafiken ser kommunen ett 
behov av ökad kapacitet i framför allt Mölnlyckes kollektivtrafik. Det är av 
stor vikt för Härryda kommun med bra kollektivtrafikkopplingar in till 
Göteborg. Härryda kommun anser att det med hänsyn till såväl geografiska 
förhållanden som den regionala utvecklingen är motiverat att snarast 
utvidga stadstrafikområdet med området väster om flygplatsen.

Behov av snabba och smidiga byten
Förslagen som Västtrafik lyft innebär att områden som idag har möjlighet 
till direktresor in till Göteborg kommer behöva göra extra byten i framtiden. 
Det är av stor vikt att dessa resor blir attraktiva vilket kräver snabba och 
smidiga byten.
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Dialog kring nya linjesträckningar
Härryda kommun ser det som ytterst viktigt att ha en fortsatt dialog kring 
förslag till nya linjesträckningar för lokaltrafiken i Mölnlycke. Föreslagna 
förändringar för linjesträckningarna i Mölnlycke innebär att det endast är 
linje 516 som trafikerar Säterivägen och att resterande busslinjer trafikerar 
Allén. Allén är idag hårt belastad av kollektivtrafiken vilket påverkar såväl 
framkomligheten som boendemiljön för invånarna. Med tanke på 
förhållandena på Allén och den snabbare resväg som Säterivägen kan 
innebära för många resenärer framstår det som viktigt att utreda en ökad 
användning av Säterivägen för kollektivtrafik.

Direktkoppling mellan Rävlanda och Hindås till Göteborg
Linjen 610 är en viktig direktbuss mellan Rävlanda, Hindås och Göteborg. 
Även om det finns möjlighet att använda sig av Västtågen under vissa tider 
på dygnet innebär en avveckling av linje 610 en stor försämring för 
invånarna i Hindås och Rävlanda. Kommunen vill i sammanhanget påpeka 
att det planeras för en förtätning av Hindås med ca 170 bostäder och en 
förtätning av Rävlanda med ca 140 bostäder. En överflyttning till linje 611 
innebär ett extra byte i Landvetter för resenären samtidigt som linjen 
trafikerar ett stort antal fler hållplatser och att restiden och upplevelsen av 
resan därmed försämras. Härryda kommun anser inte att linje 610 ska 
avvecklas utan ser ett tydligt behov av direktresor in till Göteborg för 
invånarna. 

Utveckla kollektivtrafiken till flygplatsen
Kommunen planerar för ytterligare ca 10 000 arbetsplatser runt flygplatsen. 
Behovet av att kollektivtrafikförsörja området är därmed stort i framtiden. 

Landvetter flygplats är utpekad som en prioriterad regional målpunkt i 
trafikförsörjningsprogrammet. Landvetter flygplats anses därmed som 
viktigt att knyta samman med resten av regionen. Härryda kommun ser det 
som viktigt att fortsätta utveckla kollektivtrafiken till flygplatsen, 
exempelvis genom att binda samman fler målpunkter för att öka 
möjligheten att enkelt resa till flygplatsen. 

Härryda kommun anser att linje 612 bör dras via Härryda kyrka. 
Kommunen planerar för ytterligare företagsexploateringar i Härryda vilket 
kommer öka efterfrågan på kollektivtrafikkopplingar mellan Härryda och 
flygplatsen. För att öka antalet resenärer med linjen behöver linjen 
marknadsföras på ett bättre sätt. Exempelvis syns inte möjligheten att resa 
med Röd express för att sedan byta i Landvetter till 612 i reseplaneraren. 

Trafik med hög andel skolelever
Att kommunen i större utsträckning måste tillhandahålla egna upphandlade 
skolskjutsar istället för att låta eleverna åka med linjetrafiken innebär en 
urholkning av landsbygdstrafiken. Kommunen ser med stor oro på 
utvecklingen och anser att även linjer med stor andel skolelever bör finnas 
kvar i Västtrafiks regi. Kommunen anser att linje 616 ska ingå i Västtrafiks 
kommande upphandling.
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Att det endast går en tur mellan Hällingsjö och Rävlanda på morgonen 
innebär att det i stort sett är omöjligt att använda sig av kollektivtrafiken för 
att uträtta ärenden i Rävlanda för de som bor i Hällingsjö. Kommunen ser 
därmed att turtätheten istället borde öka för att möjliggöra för ett större 
resandeunderlag.

Tystare fordon
Elbussar är ett bra alternativ för att minska bullernivåerna från 
kollektivtrafiken. På grund av den negativa inverkan kollektivtrafiken har 
på kommuninvånarnas bullersituation behöver fler bussar övergå till att bli 
elbussar. Elbussar är särskilt lämpliga i stadstrafik för att minska de 
negativa effekterna med höga bullernivåer från kollektivtrafiken. Härryda 
kommun anser att det är av yttersta vikt att kunna minska bullernivåerna 
från kollektivtrafiken. 

Ofta har expressbussarna en yttäckande trafikering inne i bostadsområden i 
början och slutet av sina linjedragningar. Därför behöver även möjligheten 
att kunna använda sig av tystare fordon på expressbussarna ses över.

Ökad kommunikation
Härryda kommun anser att det är viktigt att Västtrafik kommunicerar 
förändringarna i god tid innan trafikstart. Det är av stor vikt att 
kommunicera förändringar när turer dras in eftersom många har vant sig vid 
ett visst utbud. Det är också viktigt att på ett tydligt sätt beskriva varför 
Västtrafik behöver göra en förändring och vilka det gynnar.
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** Begränsad trafik 

 *** Linje 610 hållplatser i grått, endast stopp från Rävlanda 
 

 till Göteborg, ej vid tur från Göteborg.
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Sektorn för samhällsbyggnad
Hanna Dahlqvist

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-19 2017KS180  310

Uppdrag om säkrare järnvägsövergång i Landvetter

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2015 § 138 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Brita Dermark (KP) om säkrare järnvägsövergång i Landvetter. 
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 22 februari 2016 § 20 och beslutade då att 
bifalla motionen. Sektorn för samhällsbyggnad fick därmed i uppdrag att ta upp frågan 
med Trafikverket för att möjliggöra en säker järnvägsövergång för gående/cyklande i 
Landvetter liknande de som finns i Hindås och Rävlanda. Trafikverket meddelar att de 
varken kan eller får bygga plankorsningar för tätt inpå varandra och avslår därmed 
kommunens förslag om en ny plankorsning i Landvetter på aktuellt ställe.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser uppdraget genomfört och därmed avslutat.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2015 § 138 till kommunstyrelsen remittera 
motion från Brita Dermark (KP) om säkrare järnvägsövergång i Landvetter. I motionen 
beskrivs att det tidigare har funnits en obevakad övergång för gående mitt emot det nu 
rivna stationshuset i Landvetter. Denna har dock sedan länge stängts av säkerhetsskäl. 
Motionären anför att det trots avstängningen förekommer att gående genar över spåret. 
Till följd av detta yrkade motionären att kommunfullmäktige skulle ge kommunstyrelsen 
i uppdrag att ta upp frågan med Trafikverket för att få till en säker järnvägsövergång för 
gående/cyklande i Landvetter likt de övergångar som finns i Hindås och Rävlanda. 
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 22 februari 2016 § 20 och beslutade då att 
bifalla motionen. Kommunfullmäktige gav därmed kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
kontakt med Trafikverket. Den 22 april 2016 skickade samhällsbyggnadssektorn ett brev 
till Trafikverket (2017KS180-1) med förslaget att Trafikverket ska se över möjligheten 
att anlägga en järnvägsövergång med bommar i Landvetter.  

Den 14 februari 2019 fick samhällsbyggnadssektorn in en skrivelse som svar från 
Trafikverket. I skrivelsen informerar Trafikverket att problemet med att människor genar 
över spåret kommer att ses över men att Trafikverket inte kan och får bygga 
plankorsningar för tätt inpå varandra. Trafikverket hänvisar istället till två befintliga 
plankorsningarna på Kyrkvägen och Backavägen, se bilaga. Vidare skriver Trafikverket 
att om Härryda kommun anser att de befintliga plankorsningarna i Landvetter behövs 
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förbättras, med t.ex. planskildhet, så får kommunen ta upp det med Trafikverkets 
åtgärdsplanerare.

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Björn Sundén

Verksamhetschef Trafik

Bilagor: 

Förnyad motion om säkrare järnvägsövergång i Landvetter 

Karta 

Brev till Trafikverket 

Svar från Trafikverket
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KOMMUNPARTlET
2015 -08- 2·4

Motion Diarienf !D-: .. '-¡' ¡,mepI3f1Deteckn

Partict som Iyssnar

FÖRNYAD MOTION ANGAENDE SÄKRAREJÄRNVÄGSÖVERGANG I LANDVETTER

I februari 2013 la Kommunpartiet en motion om säkrare jämvägsövergàng i Landvetter.

Förslaget i motionen var att man genom kontakt med Trafikverket skulle kunna fa en mindre
gángbro alternativt en gángtunnel där det tidigare funnits en övergáng, en övergàng som
för övrigt togs bort pà grund av säkerhetsskäl. I stället sattes ett staket upp emellan de tva,
med Ijud, Ijus och bommar, bevakade övergángarna.

Det är nu sa att människor, unga som gamia, viII gâ kortaste vägen för att komma till
Landvetter centrum och följaktligen har det nu blivit en "gángväg" där staketet har tryckts
ner eller klippts upp sa att alla som kan Iyfta sina ben c:a 40 cm eller, tar sigöver.
Tidsvinsten blir pá sa sätt ungefär 8 minuter för de yngre och nágot mer för äldre personer.

Eftersom Backaornrádet inom en snar framtid kommer att förtätas kan man lätt räkna ut att
"syndarna" kommer att bli fier. Trafikverket har nàgon gang försökt att lagastaketet men
det blir snart en ny väg igen.

Motionen avslogsmed bl.a motiveringen att en gàngbro/gángtunnel skulle bli alltför dyrt att
genomföra. Dessutom avsàg kommunen att sätta upp ett bullerskyddande högt plank
mellan de befintliga järnvägsövergàngarna. Det planket skall nu inte byggassa det motivet
faller bort.

I Hindàs, mitt emot stationshuset, men även i Rävlanda,flnns övergáng för gáende och
cyklande. De bestár aven mindre bom som fälls ner när taget kommer. Ensádan lösning
skulle vara utmärkt i Landvetter och definitivt en bättre och säkrare lösning än det
nuvarande k!ättrandet/krypandet. För "ickeklättrande" personer skulle en sádan övergáng
betyda att man inte behövde bära exempelvis sina matkassar sa langt.

YRKANDE:

Att kommunfullmäktige uppdrar at Kommunstyrelsen att ta upp fràgan med Trafikverket för
att fa en säker övergáng för gáende/cvklande liknande de i Hindas och Rävlanda.

Brita Dermark
Kommunpartiet
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Karta med befintliga övergångar på Kyrkvägen och Backavägen. 

Föreslagen ny övergång är markerad med rött och ansluter till Stationsgatan. 
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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 

T  
      2016-04-22  Dnr 2015KS418 008 

Sektorn för samhällsbyggnad 
Björn Sjökvist 

 Trafikverket 
 trafikverket@trafikverket.se 
  
 
 
 
 
Angående järnvägsövergång i Landvetter 
 
I augusti 2015 fick Härryda kommun in en motion från Brita Dermark (Kommunpar-
tiet) angående säkrare järnvägsövergång i Landvetter. Se bilaga.  
 
Motionären beskriver att det tidigare har funnits en obevakad övergång för gående mitt 
emot det nu rivna stationshuset i Landvetter. Denna har dock sedan länge stängts av sä-
kerhetsskäl. Motionären anför att det trots avstängningen förekommer att gående genar 
över spåren och föreslår därför att en övergång med bommar anläggs. Denna typ av 
övergång finns till exempel i Hindås och Rävlanda. Motionären yrkar att kommunfull-
mäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta upp frågan med Trafikverket för att få en sä-
ker övergång för gående/cyklande liknande de i Hindås och Rävlanda. 
 
Kommunfullmäktige behandlade motionen i § 20/2016 och beslutade att bifalla den.  
 
Kommunen vill därför att Trafikverket ser över möjligheterna att anlägga en järnvägsö-
vergång med bommar i Landvetter. Se kartbilaga för position. 
 
Vid frågor kontakta gärna mig på telefon 031-7246381 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Björn Sjökvist 
 
 
Bilagor:  
Förnyad motion angående säkrare järnvägsövergång i Landvetter 
Kartbilaga 
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Trafikverket 
Ärendemottagningen 
Box 810 
781 28 Borlänge 
 
Besöksadress: 
Vikingsgatan 2-4, Göteborg 
 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Tomas Bergbom 
Direkt: +46 10-123 59 87 
tomas.bergbom@trafikverket.se 
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Härryda Kommun 
Hanna Dahlqvist 
 
  

 
 

 

Ärende TRV 2016/38928, "Angående järnvägsövergång i 
Landvetter, Härryda kommun" 
 

Hej Hanna! 

Jag har tagit emot din skrivelse gällande järnvägsövergång i Landvetter, Härryda kommun. 

Ärendet har tagits över av oss på Kundärenden Planering och har tilldelats ärendenummer 

704490. Tack för att du hörde av dig till oss på Trafikverket, det är viktigt för oss att veta hur 

trafiken och trafikmiljön upplevs på och i anslutning till det statliga järnvägsnätet. 

Jag vill börja med att berätta att ärendet tyvärr har blivit felaktigt hanterat och därmed försenat, 

vilket vi beklagar. Vi har ändrat våra handläggningsrutiner för att undvika detta framöver.  

Det finns två befintliga plankorsningar i närheten, en väster och en öster om Kommunpartiets 

förslag. Trafikverket kan inte och får inte bygga plankorsningar för tätt inpå så partiets önskan 

kommer därmed inte att bli aktuell. Om Härryda kommun sedan anser att det behövs en 

förbättrad plankorsning, en planskildhet, får ni ta upp det med Trafikverket och då direkt med 

våra åtgärdsplanerare. 

Problemet med att människor genar över spåret kommer att ses över. 

 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

 

Tomas Bergbom 

Planering 

Trafikverket Region Väst 
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Samråd av Partille kommuns riktlinjer för 
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Sektorn för samhällsbyggnad 
Kristina Englund

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-06-27 2019KS393  003

Samråd av Partille kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning

Sammanfattning
Partille kommun har upprättat förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjningen i enlighet 
med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1338). Partille kommun 
har skickat förslaget på remiss till berörda myndigheter och grannkommuner. 
Remisstiden är 10 juni till 31 augusti. 

I enlighet med lagen om kommunernas bostadsförsörjning ska varje kommun upprätta 
riktlinjer för bostadsförsörjningen som ska antas av ansvarig nämnd varje mandatperiod. 
Partille kommuns riktlinjer är mycket väl genomarbetade och belyser uppställda 
frågeställningar väl. Partille kommuns ambition för bostadsbyggnationen med blandad 
bebyggelse och olika upplåtelseformer samt en befolkningsökning om 1-1,5 % är ett 
positivt tillskott i Göteborgsregionen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande av den 27 juni 2019 från sektorn för samhällsbyggnad 
som sitt eget yttrande över Partille kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning.

Ärendet
Partille kommun har upprättat förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjningen i enlighet 
med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Partilles kommuns 
bostadsförsörjning utgår från att möjliggöra en social, ekonomisk och miljömässig hållbar 
utveckling. Kommunens vision är att det ska vara möjligt att leva mitt i det goda livet i 
Partille. Partille kommun ska växa i en stabil tillväxttakt som ligger mellan 1-1,5 % per 
år.

Riktlinjerna är mycket väl genomarbetade och belyser kommunens mål, utgångspunkter 
och förutsättningar, hur kommunen avser att arbeta med bostadsförsörjning för specifika 
målgrupper, kommunens verktyg för att uppnå målen samt en redogörelse för aktuella 
bostadsbyggnadsprojekt.

Ekonomiska perspektivet

Partille kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning har i sig ingen inverkan på Härryda 
kommun. De bostadsprojekt som gränsar till Härryda kommun kan ha en långsiktig 
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ekonomisk påverkan. Ett fortsatt samarbete mellan kommunerna borde vara till nytta för 
båda kommunerna. 

Sektorns bedömning

Sektorn för samhällsbyggnad ställer sig positiva till Partille kommuns riktlinjer för 
bostadsförsörjning och ser planerad byggnation som ett gott tillskott i Göteborgsregionen. 

Riktlinjerna ger sammanfattningsvis en bra bild över kommunen, dess förutsättningar mål 
och verktyg. 

Ett fortsatt gott samarbete mellan kommunerna borde vara till nytta för båda 
kommunerna. Då båda kommunerna har framtida planer på byggnation i den 
gemensamma kommungränsen ser sektorn positivt på framtida utökade samarbeten vad 
gäller investeringar i infrastruktur och samhällsfastigheter, vilka skulle kunna nyttjas av 
kommuninvånare från båda kommunerna vid kommungränserna.

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund 

Mark- och bostadschef

Bilagor:

Yttrande över Partille kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Partille kommun 2019-2028, samrådshandling

Underrättelse – samråd av riktlinjer för bostadsförsörjningen
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Yttrande över Partille kommuns riktlinjer för 
bostadsförsörjning

Härryda kommun har tagit del av Partille kommuns samrådshandling för 
riktlinjer för bostadsförsörjningen. Partille kommuns bostadsförsörjning 
utgår från att möjliggöra en social, ekonomisk och miljömässig hållbar 
utveckling. 
Förslaget är föremål för samråd under tiden 10 juni till 31 augusti 2019. 
Härryda kommun har nu beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. 

Härryda kommun anser att Partille kommuns riktlinjer är mycket väl 
genomarbetade och belyser väl kommunens mål, utgångspunkter och 
förutsättningar, hur kommunen avser att arbeta med bostadsförsörjning för 
specifika målgrupper, kommunens verktyg för att uppnå målen samt en 
redogörelse för aktuella bostadsbyggnadsprojekt. 
Härryda kommun ställer sig positiva till Partille kommuns ambition för 
bostadsbyggnationen med blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer 
och anser att en befolkningsökning om 1-1,5 % är ett positivt tillskott i 
Göteborgsregionen.
Då båda kommunerna har framtida planer på byggnation i den gemensamma 
kommungränsen ser Härryda kommun positivt på framtida utökade 
samarbeten vad gäller investeringar i infrastruktur och samhällsfastigheter, 
vilka skulle kunna nyttjas av kommuninvånare från båda kommunerna vid 
kommungränserna. Ett fortsatt gott samarbete mellan kommunerna borde 
vara till nytta för båda kommunerna. 
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Styrgrupp:

Sofia Hellberg, samhällsbyggnadschef

Erika Hägg, vård- och omsorgschef

Margareta Antonsson, social- och arbetschef

Johanna Kirudd, tf planeringschef

Politisk styrgrupp:

Kommunstyrelsens beredningsarbetsutskott

Arbetsgrupp

David Eriksson, projektledare, samhällsbyggnadskontoret

Lennart Axring, omvärldsstrateg, kommunkontoret
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Marcus Sellgren, controller, vård- och 
omsorgsförvaltningen

Linda Ottzén, kvalitetsutvecklare, social- och 
arbetsförvaltningen
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Inledning
Partilles kommuns vision är att det ska vara gott att leva i Partille – mitt 
i det goda livet. Riktlinjer för bostadsförsörjning är ett styrdokument 
som följer kommunens strävan att möjliggöra det goda livet i Partille. I 
riktlinjerna beskrivs hur kommunen kommer verka för att möjliggöra 
en långsiktig försörjning av bostäder. Boendet är en viktig fråga för 
både utvecklingen av en kommun, men också för det enskilda hushållet. 
Behovet av bostäder är idag stort för flera målgrupper som är boende i 
kommunen. För att bostadsförsörjningen ska vara långsiktigt hållbar ur 
ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv är det viktigt att ta 
ett samlat grepp avseende kommunens ansvar för bostadsförsörjningen. 
Bostadsförsörjning handlar om mer än att kommunen enbart ska ge 
förutsättningar för produktion av nya bostäder.

Partille kommuns översiktsplan ÖP Partille 2035 visar på kommunens 
avsikt om hur mark- och vattenområden ska utvecklas i kommunen. 
Partille är en liten kommun till ytan där olika intressen ska vägas 
samman när mark- och vattenområden planeras. Riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen tar utgångspunkt i översiktsplanen och redovisar 
information om hur behovet av bostäder ser ut i dagsläget. Riktlinjerna 
är ett underlag för kommunens verksamheter, som framtagande av 
befolkningsprognos, detaljplanering, och lokalförsörjningsarbete. 
Byggnation av bostäder är en del av kommunens utveckling, vilket medför 
behov av andra verksamheter och funktioner.

När kommunen arbetar med bostadsförsörjningen behöver det göras 
utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Det gäller särskilt i 
planeringen av nya bostäder och tillhörande samhällsbyggnadsprocesser 
som möjliggör bostäder. Här är det viktigt att kommunen har kunskap 
om hur behovet av bostäder långsiktigt ser ut för de målgrupper som 
kommunen har ett särskilt ansvar att försörja med bostäder. Det är en 
grund för att möjliggöra en bostadsförsörjning som möter behovet av 
bostäder i kommunen. Riktlinjerna ska därför ses som en del i kommunens 
arbete med långsiktigt hållbar utveckling, men ger inte ensamt svaren på 
hur kommunen ska utvecklas.

För att bostadsbyggnation ska kunna möjliggöras är det viktigt att 
kommunen samverkar inom kommunen, med kommunägda Partillebo AB 
samt med bostadsmarknadens aktörer. I bilagan till riktlinjerna beskrivs 
var byggnation av nya bostäder förväntas ske och ungefärliga antal. 
Bilagan är ett verktyg för kommunens kommunikation med byggaktörer 
avseende vilka bostadsbyggnadsprojekt som är tilltänkta i kommunen.
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Bakgrund
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska enligt lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar 2000:1383, 2 §, minst innehålla följande 
uppgifter:

• Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet samt kommunens planerade insatser för att nå 
uppsatta mål.

• Hur kommunen tagit ställning till relevanta nationella och 
regionala mål, planer och program som är av betydelse för 
bostadsförsörjningen.

Riktlinjer för bostadsförsörjning ska grundas på en analys av den 
demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för 
särskilda grupper samt marknadsförutsättningarna för bostadsbyggande. 
För Partille kommun har den regionala bostadsmarknaden en stor 
betydelse för hur kommunens bostadsmarknad ser ut. Med närheten till 
Göteborg och övriga kranskommuner runt Göteborg ingår Partille i den 
större storstadsregionen.

Kommunens bostadsförsörjningsansvar knyter an till flera lagstiftningar; 
socialtjänstlagen (2001:453), som anger att kommunen har ett utvidgat 
ansvar att tillgodose behovet av bostäder för vissa grupper, lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen (2016:38) 
om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Lagrummet 
i kommunens bostadsförsörjning beskrivs mer utförligt i kapitlet som 
berör bostadsbehovet för de målgrupper som bor i kommunen.

Framtagandet av riktlinjerna
Framtagandet av nya riktlinjer för bostadsförsörjningen är en samverkan 
mellan kommunens förvaltningar. Detta projekt har pågått sedan 
januari 2018. Vidare har framtagandet av riktlinjerna tillhört projektet 
Social innovation i samhällsplaneringen där fem kommuner bidrar 
med sex arbetspaket för att motverka den sociala boendesegregationen 
i Göteborgsregionen. Genom deltagande i det regionala projektet har 
kommunen tilldelats externa medel för att hitta nya vägar och lösningar 
på frågor som berör bostadsförsörjningen i kommunen. Partille 
kommun bidrar i projektet med ett arbetspaket som benämns Socialt 
bostadsförsörjningsprogram, vilket resulterar i kommunens nya riktlinjer 
för bostadsförsörjningen.1

1 Mer om projektet Social innovation i samhällsplaneringen kan läsas på projektets hemsida: 
Social innovation i samhällsplaneringen
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Nedanstående kompetenser har ingått i arbetsgruppen för framtagandet av 
nya riktlinjer:

• Projektledare – planarkitekt från samhällsbyggnadskontoret

• Omvärldsstrateg – kommunstyrelseförvaltningen

• Lokalstrateg – kommunstyrelseförvaltningen

• Folkhälsostrateg – kommunstyrelseförvaltningen

• Kommunikatör – kommunstyrelseförvaltningen

• Enhetschef – vård- och omsorgsförvaltningen

• Controller – vård- och omsorgsförvaltningen

• Utvecklingsledare – social- och arbetsförvaltningen

Tillhörande projektet har en styrgrupp bestått av:

• Samhällsbyggnadschef

• Vård- och omsorgschef

• Social- och arbetschef

Kommunstyrelsens beredningsarbetsutskott har utgjort politisk styrgrupp 
för projektet. Beredningsarbetsutskottet har angivit inriktningen för 
kommunens bostadspolitiska målsättningar.
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Partille kommuns mål 
för bostadsförsörjningen
Partille kommuns bostadsförsörjning utgår från att möjliggöra en social, 
ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Kommunens vision är 
att det ska vara möjligt att leva mitt i det goda livet i Partille. En god 
bostadsförsörjning där invånarna lever i goda bostäder leder också till att 
behovet av kommunala stödinsatser i boendet minskar. Nedanstående mål 
är Partille kommuns utgångspunkt i det kommunövergripande arbetet för 
att möjliggöra en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning:

• Partille kommun ska växa i stabil och jämn takt med 400-500 
invånare per år för att möta ekonomiska, sociala och miljömässiga 
utmaningar.

• Partille kommun strävar mot ett brett utbud av bostäder med 
blandade upplåtelseformer i olika storlekar i samtliga kommundelar 
för att attrahera inflyttning och göra det möjligt att bo kvar i samma 
kommundel i livets olika skeden.

• Partille kommun ska stärka inkludering i kommunen genom att 
använda sin möjlighet att ställa villkor vid markanvisning.

Partille kommun ska växa i stabil och jämn takt med 400-500 invånare 
per år för att möta ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar.
Med en årlig befolkningstillväxt som ligger mellan 1-1,5 procent innebär 
det att kommunen växer med cirka 400-500 invånare per år. Genom att 
Partille kommun växer i en stabil och jämn takt skapas förutsättningar 
för att hantera framtida samhällsutmaningar på ett robust sätt. Ett 
ryckigt bostadsbyggande leder till att utmaningar skapas för kommunens 
verksamheter att hänga med i tillväxttakten. En långsiktigt stabil tillväxt 
lägger grunden för att behov av offentlig och kommersiell service kan 
tillgodoses när nya behov uppstår i samhällsutvecklingen.

Partille kommun strävar mot ett brett utbud av bostäder med 
blandade upplåtelseformer i olika storlekar i samtliga kommundelar 
för att attrahera inflyttning och göra det möjligt att bo kvar i samma 
kommundel i livets olika skeden.
Partille kommun växer idag från förort till förstad och attraherar 
fler att flytta till Partille. En viktig del i förstadens karaktär är att 
bostadsutbudet är blandat. Forskning visar på att där det finns en 
blandning av bostäder med olika upplåtelseformer och bostadsstorlekar 
är områden som upplevs vara attraktiva. Bostaden handlar om mer än 
endast själva bostaden, därför är också närmiljön en viktig kvalitet som 
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kompletterar boendemiljön. Genom en blandning av upplåtelseformer 
och bostadsstorlekar i samma kommundel stärks områdets attraktivitet. 
Blandningen ger förutsättningar för olika målgrupper att kunna 
vara bosatta i samma område, vilket stärker mångfalden och 
sammanhållningen i området. Att få folk i rörelse under både dag- och 
kvällstid i ett område är en viktig kvalitet som möjliggör för Partille att 
växa till en attraktiv förstad.

Genom en blandning av upplåtelseformer och bostadsstorlekar möjliggörs 
en bostadskarriär inom samma kommundel för invånarna. Det ger 
exempelvis möjlighet för äldre att flytta till ett mer tillgänglighetsanpassat 
boende när ett behov uppstår. Ofta är äldre lokalt förankrade till sin 
boendemiljö där den sociala anknytningen till platsen är en viktig kvalitet 
och ger trygghet. Möjligheten att kunna byta bostad och samtidigt kunna 
bo kvar i samma kommundel gör att individens sociala anknytning till 
området består. Detta motverkar social isolering och stärker folkhälsan i 
kommunen. 

Partille kommun ska stärka inkludering i kommunen genom att 
använda sin möjlighet att ställa villkor vid markanvisning. 
Markanvisningsinstrumentet är ett av kommunens viktigaste verktyg för 
kommunen att ställa villkor på byggaktörer i samband med byggnation. 
När kommunen anvisar mark kan villkor ställas i enlighet med 
kommunens riktlinjer för markanvisning. Kommunen har ett ansvar 
att försörja särskilda målgrupper med bostäder. Genom att ställa villkor 
på att byggaktören ska ta ett socialt ansvar för att tillgodose bostäder 
för dessa målgrupper säkerställer kommunen att behovet av bostäder 
tillgodoses vid byggnation och att inkludering möjliggörs. Inkludering 
betyder i detta sammanhang att försörjningen av bostäder tas utifrån ett 
helhetsperspektiv med behovet av bostäder för särskilda målgrupper i 
fokus. För att stärka inkluderingen i kommunen är det viktigt att dessa 
villkor vid markanvisning tillämpas när byggnation sker i samtliga 
kommundelar.
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Utgångspunkter
Partille kommun ingår i Storgöteborgs bostadsmarknad, vilket bidrar 
till Partilles attraktionskraft som kommun att bosätta sig i. Med det sagt 
har Partille sin egen prägel där kommunen växer från förort till förstad. 
För bostadsförsörjningen finns en nationell och regional bostadspolitisk 
ambition. I detta kapitel redovisas de olika politiska ambitionerna från 
nationellt, regionalt och delregionalt håll. Därefter beskrivs tidigare 
beslutade kommunala mål och underlag som är av betydelse för 
kommunens bostadsförsörjning.

Nationella mål, planer och program
Sveriges regering har angivit en målsättning att från och med 2017 till 
och med år 2020 ska det byggas minst 250 000 bostäder. Det övergripande 
målet är att samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 
lantmäteriverksamhet ska ge alla människor i alla delar av landet en god 
livsmiljö ur ett socialt perspektiv. En långsiktigt god hushållning med 
naturresurser och energi främjas där bostadsbyggande och ekonomisk 
utveckling underlättas.

I regeringens bostadspolitiska ambitioner anges delmål för 
bostadsmarknad, byggande, Lantmäteriet, samhällsplanering och hållbara 
städer. Fokus ligger på att det ska möjliggöras en långsiktig miljömässig, 
social och ekonomisk hållbar utveckling för respektive delområde utifrån 
ovanstående verksamhetsområden.

Regionala mål, planer och program 
– Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen är en viktig samarbetspartner i utvecklingen av 
Partille kommun. Genom Västtrafik har regionen ett ansvar att möjliggöra 
kollektivtrafikförsörjning för hela regionen. Förutsättningar och tillgång 
till kollektivtrafik påverkar exempelvis hur kommuninvånarna rör sig och 
var de beslutar att bosätta sig.

Västra Götalandsregionen har antagit två styrdokument som är av särskild 
betydelse för Partille kommuns bostadsförsörjning:

• Vision Västra Götaland – Det goda livet (2005)

• Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra 
Götaland 2014-2020 (RUP) (2013)

Styrdokumenten ovan har betydelse för den regionala politiska 
viljeinriktningen för att Västra Götalandsregionen ska vara en attraktiv 

Vision Västra Götaland, antagen av 
regionfullmäktige april 2005.

¤

vision västra götaland     det goda livet

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan 
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra 
kommunförbunden, i dialog med ett stort antal aktörer. Visionen 
antogs av regionfullmäktige den 5 april 2005.
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region som invånarna trivs att bo och verka i. Det finns flera olika typer av 
strategier och riktlinjer som har bäring på kommunens samhällsplanering. 
Dessa har främst påverkan på kommunens översikts- och detaljplanering.

Regionala mål, planer och program 
– Göteborgsregionen (GR)
Göteborgsregionen är en frivillig sammanslutning av 13 kommuner. 
Plan- och bygglagen (2010:900) anger GR som ett regionplaneorgan. 
Under 2000-talet har GR i samverkan med sina 13 medlemskommuner i 
rådslagsprocesser tagit fram överenskommelser som främjar en regionalt 
hållbar utveckling. Samtliga kommuner har antagit rådslagsprocessens 
överenskommelser. Respektive kommun har sitt ansvar att tillämpa 
överenskommelserna utifrån sina förutsättningar. Den senaste 
överenskommelsen som fattades inom rådslagsprocessen är Hållbar tillväxt 
– mål och strategier med fokus på regional struktur (2013).

GR:s 13 medlemskommuner har gemensamt definierat ett antal delmål för 
att möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling i Göteborgsregionen:

• En fortsatt befolkningstillväxt ska stimuleras. Möjligheterna med 
fortsatt regionförstoring ska tas tillvara på. 

• Stärka kvaliteterna som gör att vi vill bo, leva och verka i 
Göteborgsregionen.

• Skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som utgår 
från storstadsområdets möjligheter.

• Utveckla en långsiktigt hållbar infrastruktur med en attraktiv 
kollektivtrafik.

Göteborgsregionens regionala fysiska struktur beskrivs i Strukturbild 
för Göteborgsregionen – En överenskommelse om att vi tar ansvar för att 
den regionala strukturen är långsiktigt hållbar. En del av det goda livet i 
Göteborgsregionen (2008). Strukturbilden anger att det finns sex stycken 
strukturerande element som sammanbinder GR:s medlemskommuner:

• Kärnan (centrala delarna av Göteborg)

• Det sammanhängande stadsområdet (Göteborgs tätort samt delar av 
Mölndals stad och Partille kommun)

• Fem huvudstråk med transportinfrastruktur med tillhörande orter

• De gröna kilarna

• Göta älv
Strukturbild för Göteborgsregionen, antagen 
av Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2008. 

Hållbar tillväxt - överenskommelse fattad 
mellan Göteborgsregionens kommuner, 
antagen av förbundsfullmäktige 2013.

Hållbar tillväxt 
mål och strategier med 
fokus på regional struktur

Antagen av förbundsfullmäktige 
juni 2013
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Kommunala mål, planer 
och program
Partille kommun har i tidigare sammanhang tagit fram underlag som är 
av betydelse för bostadsförsörjningen i kommunen. Bostadsförsörjningen 
berör flera olika sammanhang där kommunen har ett ansvar att tillgodose 
behovet av bostäder. Detta kapitel beskriver vilka styrdokument och 
underlag som tagits fram och är av betydelse för kommunens arbete med 
bostadsförsörjningen.

Översiktsplan – ÖP Partille 2035
December 2017 antogs Partille kommuns översiktsplan, ÖP Partille 2035. I 
översiktsplanen anges att Partille kommun ska växa från förort till förstad. 
En viktig del i detta arbete är att möjliggöra förtätning av redan bebyggda 
områden, för att mark i kommunen ska nyttjas på ett resurseffektivt 
och hållbart sätt. Ny bebyggelse ska planeras samordnat med tillgänglig 
kollektivtrafik. Den ska också samplaneras med utbud av offentlig och 
kommersiell service, i blandstad där befintlig service kan samnyttjas.

Bostadsbyggande påverkar utvecklingen i andra kommunala verksamheter. 
Det gäller exempelvis barnomsorg, utbildning och teknisk infrastruktur. 
Översiktsplanen anger målsättningen att kring år 2020 ska kommunen 
växa till 40 000 invånare. Efter att kommunen har vuxit intensivt under 
en tillväxtperiod är målet att växa med cirka 1 procent per år över tid, 
för att ha en tillväxt i en jämn och stabil takt. Utvecklingstakten är 
konjunkturkänslig och påverkar bostadsmarknadens aktörer vilja att 
möjliggöra byggnation. Utgångspunkten är att Partille kommun ska sträva 
efter att använda mark i god balans mellan förnyelse, utveckling och 
långsiktig förvaltning för att utveckla kommunen i en jämn och stabil takt.

Det finns även andra faktorer som påverkar befolkningstillväxten. 
En viktig fråga är hur det befintliga bostadsbeståndet nyttjas.
Genom att möjliggöra en rörlig bostadsmarknad där efterfrågan av 
bostäder överensstämmer med behovet finns förutsättning att skapa 
befolkningstillväxt. Exempelvis gäller det att tillgängliggöra flera typer av 
bostäder med varierade storlekar i kommunens alla delar, så att det finns 
ett tillgängligt bostadsbestånd när en annan typ av bostad efterfrågas för 
ett hushåll. 

Översiktsplan Partille 2035, antagen av 
kommunfullmäktige december 2017.

ÖVERSIKT SPL AN
PA RT I L L E  2 0 3 5

F Ö L J  M E D  I N  I  F R A M T I D E N

A N TA G A N D E H A N D L I N G  K S / 2 0 1 2 : 2 1 9
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Översiktsplanens inriktning
ÖP Partille 2035 ger inriktningen att kommunen ska planera för en 
blandstad, vilket innebär att det finns en god avvägning med variation av 
bostäder, arbetsplatser, service, fritid kultur och natur. Bebyggelseområden 
ska ha god tillgänglighet till tydliga och användbara trygga mötesplatser. 
Här ska kommunen använda sig av sociala konsekvensanalyser för att 
säkerställa att sociala aspekter tillgodoses i all planering.

Blandade upplåtelseformer och en varierad bebyggelse förbättrar 
möjligheterna att bo i ett område under olika stadier av livet, oavsett 
social eller ekonomisk situation. En blandning ger bättre förutsättningar 
för att skapa trygghet, trivsel och mångfald jämfört med segregerade 
områden. Med hjälp av kommunens fysiska planering kan vardagssysslor 
underlättas. En god fysisk planering ger exempelvis möjligheter att arbeta 
nära hemmet och öka tryggheten. Bostäder som planeras längsmed 
stråk, i anslutning till mötesplatser och tillsammans med en utformning 
som exempelvis verksamheter i bottenplan bidrar till tryggheten i ett 
område. Det ger förutsättningar för en ökad integration av ett område. 
Kommunens fysiska planering är ett verktyg för att skapa en grund för en 
god utformning av bostadsområden. Planeringen syftar till att skapa en 
blandning av funktioner och på så vis takta försörjningen av bostäder så 
att bostadens närområde upplevs som trygg och attraktiv.

Folkhälsostrategi
Kommunstyrelsen antog kommunens folkhälsostrategi under november 
2017. Strategin belyser att tillgången till goda bostäder har tydligt samband 
med folkhälsoutvecklingen i kommunen. När individen har tillgång till en 
god och trygg bostad finns det förutsättningar att kunna stärka folkhälsan 
i kommunen. Detta kan jämföras med en otrygg boendesituation som 
leder till osäkerheter i individens vardagsliv och påverkar välmåendet 
negativt. Folkhälsostrategin anger att Partille ska vara en kommun där 
människor ges möjlighet att leva ett bra liv. I Partille ska livsvillkoren 
och livsbetingelser främjas för hela befolkningen i syfte att skapa en god 
och jämlik hälsa. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de grupper i 
befolkningen som uppvisar en sämre hälsa.

Trygga och tillgängliga mötesplatser  kan tillsammans med områden som 
har en blandning av olika upplåtelseformer och bostadsstorlekar bidra 
till att minska effekter av boendesegregation. I sin tur leder det till att 
folkhälsan påverkas positivt på en kommunövergripande nivå.

Föreslagen mark- och vattenanvändning  i 
kommunen enligt Översiktsplan Partille 
2035, antagen av kommunfullmäktige 
december 2017.

Folkhälsostrategi 2017-2020, antagen av 
kommunstyrelsen november 2017.

2 2

Ö V E R S I K T S P L A N  –  D E L  1 ,  P A R T I L L E  2 0 3 5

BLANDSTAD
 Bebyggelseområde som ska innehålla en väl avvägd variation 
mellan bostäder, arbetsplatser, service, fritid, rekreation,  
kultur och natur.
 
KOMPLETTERANDE BLANDSTAD
 Kompletterande blandstad invid bebyggelseområden.
 
VERKSAMHETER/ARBETSPLATSER
 Blandstad med övervägande del arbetsplatser.
 
VERKSAMHETER/INDUSTRI
 Verksamhetsområde utan inslag av bostäder.
  
 KOMPLETTERANDE VERKSAMHET/INDUSTRI
 Kompletterande verksamhetsområde utan inslag av bostäder.
  
NATUR, KULTUR OCH FRITID
 Sammanhängande delvis anlagda natur- och kulturmiljöer 
med fritids- och rekreationsvärden. Kan även innehålla  
bebyggelse på naturens och kulturens villkor där den  
kompletterar och förstärker områdets befintliga karaktär.
  
MARKRESERV
 Områden som ska hållas tillgängliga för möjlig framtida 
blandstad.

NATUR
 Upplevelsen orörd naturmark med frilufts- och rekreations-
värden.

 
Vattendrag 

VIKTIGA NAV
 Plats för möten av olika karaktär och funktion.
  
JÄRNVÄG
 Reserverad mark som ska hållas tillgänglig för järnväg.
 
VÄGRESERVAT
 Reserverad mark som ska hållas tillgänglig för möjlig framtida 
infrastruktur.
 
 Koppling av strategisk och social betydelse som ska utvecklas
  
 Grön/blå koppling för att säkerställa stråk för flora och fauna
  
UTVECKLING AV KOMMUNDELAR, OMRÅDEN OCH STRÅK
Utvecklingsinriktningarna för kommundelar, områden och  
stråk beskrivs med hjälp av bokstäverna A-V på kartan, som 
hänvisar till beskrivningar i kapitlet ”Utveckling av kommun- 
delar, områden och stråk”, med start på sidan 16. De utveck-
lingsinriktningar som beskrivs ska ske med utgångspunkt från  
den mark- och vattenanvändning som redovisas på kartan  
”Användning av mark och vatten”.

A-V

FOLK HÄ LSA
PAR T I LLE S  S T R AT EG I  FÖ R FO LK HÄL SA O CH  S O CIAL  HÅLLBAR H E T 

2017 – 2020
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Äldre i Partille
Vård- och omsorgsnämnden har en plan för hur Partille kommun ska 
möta framtidens utmaningar i äldreomsorgen. Gällande dokument kallas 
för Äldre i Partille 2017-2026. En uppdaterad äldreomsorgsplan tas fram 
varje mandatperiod. Planen redovisar kommunens ambitioner med 
uppsatta mål för äldreomsorgen. Grunden utgörs av de politiska mål, 
visioner och uppdrag som antagits av kommunfullmäktige samt vård- och 
omsorgsnämnden. Dokumentet är under perioden 2017-2026 vägledande 
i både de politiska och verksamhetsmässiga besluten samt det dagliga 
arbetet.

Äldre i Partille 2017-2026 redovisar att befolkningen i Partille blir allt äldre. 
Många äldre Partillebor känner en stark tillhörighet till kommundelen 
som man är bosatt i. I dessa fall kan äldre exempelvis ha önskemål att 
kunna bo kvar i sin del av kommunen så långt det är möjligt. För att 
kunna möta en sådan utmaning behöver kommunen ha en strategi för att 
möjliggöra att det finns ett varierat bostadsbestånd i hela kommunen.

Funktionshinder
Vård- och omsorgsnämnden har en plan för arbetet med 
funktionshinderverksamhet för 2016-2025. Denna plan uppdateras varje 
mandatperiod. I planen anges ett generellt behov av bostäder anknutet 
till kommunens funktionshindersverksamhet. Översiktligt beskrivs 
en verksamhetsidé att verksamheten ska utgå från individen i fokus. 
Verksamheten ska stegvis utgå från följande:

• Mot självständighet i det dagliga livet

• Ge stöd till barn, unga och deras familjer

• Från gruppbostad till eget boende med boendestöd

• Från daglig verksamhet och daglig sysselsättning till arbete

Att ha en egen bostad, eller att kunna bo kvar hemma är grundläggande i 
svensk välfärdspolitik. Det har ställt krav på samhället att kunna tillgodose 
det behov som finns av stödinsatser. Med tiden har verksamheterna 
förändrats och idag möter dem nya målgrupper med komplexa behov.

Lokalförsörjningsstrategi
Under december 2018 beslutade Partille kommunfullmäktige om en 
lokalförsörjningsstrategi. Syftet med lokalförsörjningsstrategin är att ge 
förutsättningar för att tillgodose kommande lokalbehov för kommunens 
målgrupper och personal. Lokalstyrgruppen bestående utav tjänstemän 
bevakar kommunens samtliga intressen utifrån ett koncernperspektiv och 

Äldre i Partille 2017-2026, antagen av vård- 
och omsorgsnämnden 2017.

Vård- och omsorgsnämndens plan för 
funktionshinder 2016-2025.
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strategiskt perspektiv. Som hjälp till detta finns en lokalförsörjningsgrupp 
och lokalförsörjningsenhet. De planerar och samordnar ur ett 
tvärsektoriellt perspektiv för lokalstyrgruppen som fattar beslut. Arbetet 
ska resultera i en lokalförsörjningsplan som anger kommande behov av 
lokaler över tid. Lokalförsörjningsplanen beslutas av kommunstyrelsen.

Bostadsförsörjning och lokalförsörjning
Gränssnittet för vad som är en bostad respektive en lokal går ibland in 
i varandra. Som ett exempel kan kommunen hyra in ett äldreboende 
i ett lokalhyresavtal som innefattar både gemensamma ytor i lokaler 
samt boendeplatser. Här hyr kommunen ut boendeplatser till boende 
och brukare. För att tydliggöra detta gränssnitt mellan lokal- och 
bostadsförsörjningen beskriver riktlinjerna för bostadsförsörjningen 
det generella behovet av bostäder. Här lyfts exempelvis behov av 
upplåtelseformer och bostadsstorlekar. I riktlinjerna lyfts även det 
generella behovet av bostäder för de målgrupper som kommunen enligt 
olika lagstiftningar ska möjliggöra bostäder för.

Planering som möjliggör bostadsbyggande gör att behov uppstår av 
byggnationen. Som ett exempel kan planering av småhus innebära att fler 
barnfamiljer flyttar till området. Det kan i sin tur innebära ett behov av att 
bygga en ny skola. Kommunens samhällsplanering ska vara genomtänkt 
och möta de behov som skapas när vi planerar för bostadsbyggnation. 
Därför finns det tvärsektoriella samverkansprocesser mellan kommunens 
förvaltningar i lokalförsörjningsarbetet. Lokalförsörjningsplanen 
kompletterar riktlinjerna för bostadsförsörjningen. I 
lokalförsörjningsplanen anges ett numerärt behov av kontrakt och lokaler 
anknutet till den planerade byggnationen som anges i riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen. Figuren på nästa sida visar hur gränssnittet mellan 
bostads- och lokalförsörjning hanteras.

Lokalförsörjningsstrategi, antagen av 
kommunfullmäktige december 2018.
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Bostadsförsörjning och lokalförsörjning

Lokalförsörjningsplan anger:

Riktlinjer för bostadsförsörjning beskriver:

- Numerärt behov av lokaler
- Numerärt behov av kontrakt
- Omför�yttning/
resurse�ektivisering av lokaler

- Generella behov av bostäder i kommunen
- Behov av upplåtelseformer i olika delar i kommunen
- Behov av bostäder för målgrupper
- Planerade insatser för kommunens bostadsbestånd 
(kommande planläggning av bostäder)

- Fler lokaler och mer service i samma kommundel
- Bostäder för målgrupper i samma kommundel
- Bostäder för kommunens verksamheter i samma 
kommundel
- Kontrakt för bostadsändamål

Olika typer av utveckling skapar behov av:

Figur 1. Hantering av gränssnitt mellan bostads- och lokalförsörjning. 
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Partille kommuns 
förutsättningar
I detta kapitel beskrivs förutsättningar för befolkningen och 
bostadsbyggande i Partille kommun. Både befolkningsprognosen och 
Partilles delregionala sammanhang har stor betydelse för hur behovet av 
bostäder ser ut i Partille.

Dagens befolkningssammansättning 
i Partille kommun
Partille kommun ingår i Göteborgsregionens bostads- och arbetsmarknad. 
Detta innebär att Partille är en del av ett större regionalt sammanhang. 
I kommunens översiktsplan anges att det Partille växer från förort till 
förstad. Detta återspeglas även i befolkningstillväxten då kommunen 
vuxit med ungefär 1-1,5 procent per år under de senaste åren, varav 
invånarantalet är idag kring 38 000.

Partille kommuns befolkningssammansättning visar att en större 
del av befolkningen tillhör en viss ålderskategori som är aktiv på 
bostadsmarknaden. Åldersfördelningen pekar på att det finns en större 
grupp av unga vuxna som är på väg att skaffa sin första bostad. Detta 
skapar en utmaning att tillgängliggöra bostadsmarknaden i Partille för att 
det exempelvis ska finnas förutsättningar att bo kvar i kommunen när man 
flyttar hemifrån.

Tabell 1 Folkmängd i kommunen under år 2018.Page 74 of 583
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Fördelningen av barn och unga är relativt jämn i kommunen, frånsett 
Västra Öjersjö (Hallen och Hultet), som har en större andel barn. Detta 
beror till stor del på grund av hur fördelningen av olika upplåtelseformer 
och bostäder i kommunen ser ut. Exempelvis har Öjersjö en stor andel 
småhus i bostadsbeståndet samt så är Öjersjö attraktivt för barnfamiljer 
att bosätta sig. Kartan nedan visar på hur tätt åldersgruppen 0-18 år bor 
i kommunen. Tabellen tillhörande kartan redovisar fördelningen av hur 
många i åldern 0-18 år som är bosatta i respektive kommundel.

Antal personer
0-18 år

1-5

5-10

10-20

20-50

50-60

Befolkningstäthet

Uttag från FIR/KID 2019-03-13

JONSERED

PARTILLE

MELLBY LEXBY

SÄVEDALEN

FURULUND

ÖJERSJÖ

Ålderkategori 0-18 år
Total befolkning 38 560
varav 9 214 är 0-18 år

BJÖRNDAMMEN
FURUSKOG

Karta 1. Befolkningstäthet ålderskategori 0-18 år.
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Karta 2. Befolkningstäthet ålderskategori 19-30 år.

Unga vuxna är en viktig grupp på bostadsmarknaden. Unga vuxna 
är ofta de som nationellt sett har störst utmaning att etablera sig 
bostadsmarknaden i Sverige. Nedanstående karta visar på att i Partille 
centrum finns en viss större representation av unga vuxna jämfört med 
övriga kommundelar.

Antal personer
19-30 år

1-5

5-10

10-20

20-50

50-90

Befolkningstäthet

Uttag från FIR/KID 2019-03-13

JONSERED

PARTILLE

MELLBY LEXBY

SÄVEDALEN

FURULUND

ÖJERSJÖ

Ålderkategori 19-30 år
Total befolkning 38 560
varav 4 982 är 19-30 år

BJÖRNDAMMEN
FURUSKOG
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Fördelningen av vuxna i åldern 31-64 visar på den större andelen av 
befolkningen som oftast är etablerade på arbets- och bostadsmarknaden. 
Fördelningen sett till boende och täthet finns en viss överrepresentation 
i de områden som kommunens översiktsplan anger som nav. Detta 
är exempelvis områden såsom Vallhamra torg, Partille centrum och 
Furulunds centrum. Sett däremot till kommundelarna kan det märkas att 
frånsett Lexbydal finns en god spridning av denna ålderskategori. Detta 
beror delvis på grund av att angivet åldersintervall är relativt brett.

Karta 3. Befolkningstäthet ålderskategori 31-64 år.

Antal personer
31-64 år

1-5

5-10

10-20

20-50

50-80

80-110

110-150

Befolkningstäthet

Uttag från FIR/KID 2019-03-13

JONSERED

PARTILLE

MELLBY LEXBY

SÄVEDALEN

FURULUND

ÖJERSJÖ

Ålderkategori 31-64 år
Total befolkning 38 560
varav 16 812 är 31-64 år

BJÖRNDAMMEN
FURUSKOG

Page 77 of 583



2 0

R I K T L I N J E R  F Ö R  B O S T A D S F Ö R S Ö R J N I N G E N  -  S A M R Å D S H A N D L I N G

Karta 4. Befolkningstäthet ålderskategori 65+ år.

Antal personer
65+

1-5

5-10

10-20

20-50

50-80

Befolkningstäthet

Uttag från FIR/KID 2019-03-13

JONSERED

PARTILLE

MELLBY LEXBY

SÄVEDALEN

FURULUND

ÖJERSJÖ

Ålderkategori 65+
Total befolkning 38 560
varav 6 744 är 65+

BJÖRNDAMMEN
FURUSKOG

Befolkningssammansättningen i Partille kommun har i dagsläget en 
relativt jämn fördelning mellan män och kvinnor, frånsett att det finns fler 
äldre kvinnor än män i kommunen. Befolkningssammansättningen för 
äldre idag visar på att i vissa områden är fler äldre bosatta i jämförelse med 
övriga ålderskategorier. Kartan nedan visar på att äldre i dagsläget främst 
är bosatta i centrala Partille, södra Sävedalen samt Furulunds centrum.

Medianinkomsten i Partille ligger på cirka 323 000 kronor per år, jämfört 
med Göteborgsregionens snitt som ligger på 310 000 kronor per år. Sett till 
medianinkomst ligger Partille relativt nära snittet för Göteborgsregionen. 
Samma gäller för åldersfördelningen där medelåldern i Partille är 39,5 år 
och Göteborgsregionens snitt ligger på cirka 41 år.
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Sammantaget visar det på att Partille kommun växer. Kommunens 
utveckling hänger samman med ambitionen att gå från förort till förstad. 
I denna ambition kommer befolkningen främst öka i anslutning till 
tätbebyggda områden.

Kommunens befolkningsprognos
Kommunens befolkningsprognos från 2018 visar att kommunen 
växer och kommer att nå till cirka 43 000 invånare under år 2027. En 
prognos över vilka kommundelar som växer beror till stor del på hur 
dagens befintliga bostadsbestånd ser ut, hur beståndet nyttjas samt 
hur befolkningssammansättningen prognosticeras att se ut framöver. 
En prognos är alltid svår att förutse och denna hänger tydligt ihop 
med hur utfallet av planerad byggnation kommer att bli. Om tilltänkt 
byggnation förskjuts eller inte genomförs påverkar detta också utfallet av 
befolkningsprognosens utfall. Samtidigt visar prognosen att Partille är en 
populär kommun att bosätta sig i och därmed finns ett marknadsintresse 
för bostadsmarknadens aktörer att utveckla i kommunen.

Sett till fördelningen av invånare i kommunen bor flest i Sävedalen, cirka 
en tredjedel av kommuninvånarna. Befolkningsprognosen visar på att 
exempelvis Sävedalen kommer få en befolkningstillväxt till 2022 (växer 
med 2,2 procent). Prognosen visar däremot på att det främst är centrala 
och södra Partille som kommer att växa mest. Norra och centrala Partille 
ökar med 12 procent och södra Partille med 6,3 procent.

Dagens bostadsbestånd och 
prognoser av bostadsbyggnation
Varje kommun har sina förutsättningar för hur bostadsbeståndet ser ut, 
var befolkningen bor och hur boendekonstellationen ser ut. I dagsläget sett 
till hela kommunens bostadsbestånd bor flest personer i flerbostadshus 
(48,5 %), men som enskild ägandeform bor flest i äganderätter i form av 
småhus (43,5 %). I jämförelse med andra storstadskommuner har Partille 
en större representation av småhus. Cirka en tredjedel av de boende i 
kommunen bor i hyresrätt (lägenhet) och ungefär var femte invånare bor 
i en bostadsrätt (främst i lägenhet). Kartan på nästa sida visar hur antalet 
hushåll fördelas efter boendeform i kommunen. Denna visar att vissa 
kommundelar har en tonvikt på en viss form av bostadstyp. Exempelvis 
i Öjersjö och norra Sävedalen bor en större andel av hushållen i småhus 
som är äganderätter. I norra och centrala Partille samt Björndammen finns 
främst representation av flerbostadshus i form av hyresrätter.
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Då Partille går från förort till förstad ska planeringen möjliggöra 
byggnation av de boendeformer som kompletterar befintliga boendeformer 
i respektive del av kommunen. Översiktsplanen beskriver det finns 
ett antal olika nav (centrum) i kommunen. Kommunens planerade 
byggnation av bostäder utgår från att utveckla naven med en blandning av 
bostadsbyggnation och övrig centrumutveckling som stärker naven.

En blandning av bostäder är även en viktig faktor för att möjliggöra en 
rörlighet på bostadsmarknaden. Dagens bostadsmarknad riskerar att 
förstärka inlåsningseffekter för exempelvis äldre som vill byta bostad till 
ett mer tillgänglighetsanpassat boende.

I jämförelse med andra kommuner är Partille en av de till ytan minsta 
i Sverige. Det innebär att konkurrensen om tillgänglig mark blir stor 
då olika intressen ska avvägas på en mindre yta. När vi planerar för 
bostadsbyggnation behöver kommunen möjliggöra ett effektivt nyttjande 
av marken. Genom att ge förutsättningar för byggande av flerbostadshus 
finns möjligheten att få ett mer resurseffektivt nyttjande av mark jämfört 
med endast byggnation av småhus. Kommunen har också ambitionen att 
utveckla samtliga delar av bostadsbeståndet för att möjliggöra ett bredare 
utbud av bostäder i kommunen. 

Kartan på nästa sida redovisar hur bostadsbyggnationen prognosticeras 
att ske under ett kortare tidsperspektiv, baserat på 2017 års 
befolkningsprognos och planerat byggande. Kartan visar på en 
befolkningstillväxt i norra och centrala Partille samt i Öjersjö. En viktig 
orsak till den prognosticerade utvecklingen av centrala Partille hänger 
samman med genomförandet av bostadsbyggnadsprojektet Partille Port 
i östra centrum, med en detaljplan som medger byggnation av cirka 800 
bostäder.
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Karta 5. Dagens bostadsbestånd i Partille kommun

Antal hushåll efter boendeform

Källa: SCB 2017
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Antal planerade bostäder

! År 2018

! Totalt fram till 2022

± Bostadsbyggande och befolkningsprognos

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

Utanför tätort

År               2018    2019    2021
Befolkning  255      255       250

Norra och centrala Partille

År               2018     2019     2021
Befolkning  8865     9080     9730

Södra Partille

År               2018    2019    2021
Befolkning  8880    8805    8880

Öjersjö

År                2018    2019    2021
Befolkning  4985    5305    5910

Jonsered, Kåhög, Uddared

År               2018    2019    2021
Befolkning  2605    2590    2635

Sävedalen

År                   2018    2019    2021
Befolkning     12795  12995  12695

Karta 6. Bostadsbyggande anknutet till befolkningsprognos
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Marknadsförutsättningar för 
bostadsbyggande i Partille kommun
Partille kommun växer från förort till förstad och är en del av Göteborgs 
större sammanhängande stadsområde. Kommuninvånare i Partille 
har förutsättning att både bo och arbeta i kommunen. Den regionala 
arbetsmarknaden är också tillgänglig genom goda kommunikationer för 
både kollektivtrafik och resande med bil. Göteborgsregionen växer och 
Partille är en del av den pågående regionförstoringen. Genom att utveckla 
Partille stärks Göteborgsregionens konkurrenskraft när kommunerna 
tillsammans utvecklar regionen.

Boende i Partille kommun har god tillgänglighet till både stadsmiljöer och 
har samtidigt parker och skog nära bostaden. Genom att utveckla Partille 
kommun till förstad stärks Partilles attraktionskraft där närheten till både 
stads- och naturmiljöer är viktiga delar i boendemiljön. Med en utveckling 
av stadsmiljön som blandstad genom en blandning av verksamheter och 
bostäder ökar intresset att både bo och verka i kommunen. Ett växande 
näringsliv i kommunen ökar mängden dagbefolkning i kommunen. 
En växande dagbefolkning ger förutsättningar för offentliga miljöer 
att vara levande och attraktiva att vistas på. Forskning visar på att 
attraktionskraften för ett område stärks när området är blandat mellan 
olika typer av bostäder och verksamheter samt att det finns levande 
offentliga miljöer att vistas på. Partille som förstad utvecklas i denna 
riktning i enlighet med kommunens översiktsplan. 

Marknadsintresset är stort från bostadsmarknadens aktörer att utveckla 
kommunen till förstad. Det är en viktig förutsättning att byggviljan 
finns hos bostadsmarknadens aktörer att utveckla Partille tillsammans 
med kommunen. Partille är känt både nationellt och regionalt för sina 
utvecklingsambitioner. Genom ett aktivt samarbete med närings- och 
föreningslivet har kommunen vid ett flertal tillfällen fått utmärkelser 
för sitt samverkansarbete. Bland annat under 2018 placerades Partille 
på åttonde plats i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i 
Sverige. Kommunen fick också högst placering av samtliga kommuner 
i Västra Götaland vid detta rankningstillfälle. I kommunen finns ett 
starkt föreningsliv som exempelvis är representerat i idrottssammanhang 
på nationell nivå. Partille har också en av Västsveriges lägsta 
kommunalskatter. Sammantaget är kommunens samverkan med närings- 
och föreningslivet tillsammans med kommunens låga kommunalskatt 
förutsättningar som stärker Partilles attraktionskraft och utveckling.
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Behov av bostäder för 
specifika målgrupper
En kommuns verksamhetsområden sträcker sig över en rad olika frågor 
och ämnen. Tillsammans täcker nämnderna dessa ansvarsområden, vilket 
förutsätter att ett samarbete behövs inom kommunen. Genom gällande 
lagstiftning har kommunen ett uttalat ansvar att möjliggöra ett gott 
boende för alla i kommunen. En kommuninvånare har däremot inte rätt 
att kräva en bostad av kommunen. Kommunen har till ansvar att utgå från 
en demografisk analys utifrån ett antal målgrupper. Boverket syftar till att 
nedanstående målgrupper kan ingå i riktlinjer för bostadsförsörjningen:

• Äldre personer

• Ungdomar och unga vuxna

• Studenter

• Personer med funktionsnedsättning

• Nyanlända samt ensamkommande asylsökande barn och ungdomar

• Personer med sociala utmaningar

• Personer i behov av skyddat boende

• Personer med låg betalningsförmåga

Ovanstående lista är ett exempel på typer av målgrupper som är särskilt 
viktiga att beakta i kommunens arbete med bostadsförsörjningen. 

Ett antal olika lagstiftningar reglerar även att kommunen har ett särskilt 
ansvar för att tillhandahålla bostäder till ovanstående målgrupper, vilket 
redogörs mer ingående i detta kapitel. Samma person kan vara klient 
eller kund hos flera av kommunens ansvariga förvaltningar. En person 
kan exempelvis både vara boende på ett äldreboende samt får insats med 
stöd från annan lagstiftning som kommunen ansvarar för. Boendet sker 
i olika konstellationer där det finns både ensamhushåll och hushåll med 
samboende, exempelvis familj. En ensamstående kan dessutom tillhöra en 
av ovan beskrivna målgrupper. Arbetet med dessa riktlinjer utgår därför 
från att inte dela upp behovet av bostäder från endast särskilda grupper 
där respektive del av kommunens verksamheter har sitt ansvarsområde. 
Det handlar istället om att ha ett kommunövergripande perspektiv där 
behovet av bostäder ses utifrån ett gemensamt kommunalt ansvar.

Kommunen har inget generellt ansvar att ordna boende till bostadslösa. 
Socialtjänstens uppdrag mot enskilda individer är att enligt 
socialtjänstlagen bistå med sociala boendeformer. Med detta menas 
boende med olika individuellt utformade insatser som syftar till att den 
enskilde ska kunna ha ett självständigt liv. Det är socialtjänstens ansvar 
att förstärka och komplettera människors egna resurser, inte att begränsa 
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dennes ansvar för sin situation. I första hand har den enskilde ett eget 
ansvar att planera sitt boende.

Nedanstående lista med lagrum visar exempel på områden som påverkar 
kommunens förutsättningar:

• Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383)

• Förordningen om regionala bostadsmarknadsanalyser och 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2011:1160)

• Plan- och bygglagen (2010:900)

• Socialtjänstlagen (2001:453)

• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)

• Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879)

• Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:899)

• Lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
(2016:38)

• Jordabalken (1970:994)

Det är komplext att på förhand kunna definiera bostadsbehovet för en 
nämnds ansvarsområde. Detta beror ofta på hur faktorer i omvärlden 
påverkar behovet av bostäder. Det kan gälla ny lagstiftning som reglerar 
att kommunen har ett utökat eller begränsat ansvar gentemot dagsläget. 
Ett sådant exempel är lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare 
för bosättning (2016:38), som tydliggör kommunens ansvar att ta emot 
nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Andra faktorer kan vara att 
behovet av bostäder för särskilda målgrupper kan skifta över tid. Samtidigt 
är det viktigt att kunna ge en fingervisning på hur framtidens behov ser ut 
så att det finns en medvetenhet och beredskap för kommunen att uppfylla 
sitt åtagande. Här har kommunen möjlighet att använda sig av prognoser 
för att få en uppfattning om det framtida behovet av bostäder för olika 
målgrupper.

Bostäder för äldre
Styrdokumentet Äldre i Partille 2017-2026 belyser att äldre är en 
heterogen grupp i samhället. Det betyder alltså att det är svårt med 
en generell kategorisering av äldre. Flera behåller sin livsstil och bär 
med sig sina vanor samt önskar kunna göra det långt upp i åldrarna. 
Trenden visar på att äldre idag har bytt bostad och bostadsort oftare i 
sitt liv i jämförelse mot tidigare äldre. Detta kan medföra att äldre idag 
är mer förändringsbenägna än tidigare generationer, samtidigt som 
en större lyhördhet kan krävas för att dessa ska tillgodoses. Bostaden 
har en viktig funktion då den har stor betydelse för att motverka social 
isolering för äldre. Med en bostad som har ett tydligt socialt sammanhang 
kan social isolering förebyggas, vilket stärker välmåendet. Vård- och 
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omsorgsförvaltningen har även ett pågående arbete med att utveckla 
arbetet med målgruppsprognoser för att möta morgondagens behov av 
bostäder för äldre.

Trygghetsboenden som boendeform
Trygghetsboende är en form av boende där äldre med behov av tryggare 
boende, mer tillgänglig bostad eller behov av ökad gemenskap bor 
självständigt i ett tillgänglighetsanpassat boende. Denna typ av bostad ger 
en ökad upplevelse av trygghet för den boende. Till en viss utsträckning 
förebygger denna bostadsform att den boende klarar sig mer självständigt 
i jämförelse med en bostad i ordinarie bostadsbestånd. För att inkludera 
behovet av bostäder för äldre finns ett fortsatt behov av samverkan 
mellan kommunens förvaltningar då kommunen planerar större 
bostadsbyggnadsprojekt. Sökanden till trygghetsboenden efterfrågar inte 
sällan att få fortsätta vara boende i samma område som de för närvarande 
bor i. Därmed finns det ett större söktryck på vissa trygghetsbostäder i 
kommunen.

Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys rapport Hemtjänst, 
vård- och omsorgsboende eller mitt emellan? (2015) Beskriver att 
morgondagens äldre önskar flytta till ett annat boende vid en relativt 
liten funktionsnedsättning. Detta är en viktig fråga för hur kommunens 
befintliga bostadsbestånd förvaltas då mindre tillgänglighetsanpassningar 
i bostaden kan vara viktiga åtgärder för att möjliggöra att de boende 
kan vara kvar i sin bostad och vara i mindre behov av andra typer av 
boenden. Under 2016 genomförde vård- och omsorgsförvaltningen 
fokusgruppsundersökningar för att undersöka vad som efterfrågades 
av trygghetsboenden i Partille kommun. Undersökningen visade på 
att den sociala samvaron är ett viktigt skäl till att man söker sig till ett 
trygghetsboende. Tryggheten i form av närhet till personal anges också 
som en orsak till att söka sig till denna typ av boende.

Under 2017 gjordes en överenskommelse mellan kommunen och Partillebo 
AB om att kö och förmedling utav trygghetsboenden skulle administreras 
av bolaget. Partillebo AB har under våren 2019 cirka 170 lägenheter i 
trygghetsboenden. Fortsatt samarbete sker mellan kommunen och bolaget 
gällande utökning av antalet trygghetsboenden.

När kommunen planerar för kommande trygghetsboenden är det viktigt 
att utreda om det finns möjlighet att planera i anslutning till befintliga 
trygghetsboenden. Vid sådana fall finns goda förutsättningar att nyttja 
befintlig angränsande infrastruktur, som behövs för att få boendet att 
fungera på ett bra sätt. Nybyggnation innebär generellt sett högre hyror. 
Av denna anledning är det en mer kostnadseffektiv åtgärd att omvandla en 
befintlig bostad till trygghetsbostad.
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Särskilt boende
Särskilt boende är en boendeform som kommunen tillhandahåller för 
äldre som av fysiska eller psykologiska anledningar inte har möjlighet 
att bo kvar i tidigare bostad. Hög ålder, ensamhet, oro och psykologiska 
orsaker väger idag tyngre bedömningen av vem som har rätt till särskilt 
boende än tidigare. Det gäller även i de fall som den fysiska omvårdnaden 
kan tillgodoses i hemmet. Kvaliteten på den omsorg äldre personer 
erbjuds i ordinärt boende är direkt avgörande för hur många platser i 
särskilt boende som behövs. Behovet av antalet platser i särskilt boende 
definieras i kommunens lokalförsörjningsprocess och tillhörande 
lokalförsörjningsplan.

Behovet av särskilt boende hänger samman med kommunens strategier 
och prioriteringar avseende vilken typ av omsorgsverksamhet som det 
satsas på. I äldreomsorgsplanen Äldre i Partille (2017) beskrivs fem olika 
strategier som medför möjliga kostnader och besparingar för vård- och 
omsorgsnämnden samt vilka positiva konsekvenser respektive strategi 
kan innebära. Beroende på vilken strategi som tillämpas varierar behovet 
av särskilt boende. Av denna anledning är det svårt att säga hur det 
exakta behovet av bostäder ser ut i nuläget. Huvuddelen av kommunens 
äldreboenden drivs i egen regi, men det finns också möjligheter att hyra 
platser på den privata marknaden.

Bostäder för ungdomar, unga vuxna 
och studenter
Ungdomar och unga vuxna är en av de grupper som idag har svårt att 
komma in på bostadsmarknaden. Unga vuxna saknar ofta ett eget kapital 
att lägga en handpenning för en insatslägenhet samt ta ett banklån. När 
det är brist på hyresrättsbostäder uppstår också problem för unga vuxna 
att kunna flytta hemifrån. Risken finns att bristen på bostäder för denna 
målgrupp leder till trångboddhet och ohälsa.

Boverket beskriver att cirka 25 procent av dagens studenter (2018) bor i 
särskilda studentbostäder. De flesta bor alltså i det bostadsbestånd som 
är tillgängligt på ordinarie marknad, vilket gör frågan om tillgänglighet 
på bostadsmarknaden än mer viktig. Unga och studenter är ofta en 
grupp som har jämförelsevis låg betalningsförmåga. Därför är det 
viktigt att kommunen planerar för bostäder till unga och studenter i 
kollektivtrafiknära lägen, då det är mer kostsamt att köpa och resa med bil. 
Partille ingår i den regionala bostadsmarknaden för Göteborgsregionen. 
Det går många gånger fortare att resa från centrala Partille till de 
centrala delarna av Göteborg jämfört med att resa från andra stadsdelar 
till centrum. Unga är ofta en av de grupperna som efterfrågar mindre 
bostäder, företrädesvis hyresrätter.
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Barnperspektivet ska alltid beaktas i de fall kommunen genomför 
en utredning och bedömning kring familjers behov av bostad. Vilka 
följder olika beslut får för barnet ska alltid analyseras och tas med i ett 
beslutsunderlag. Att vara förälder till ett barn innebär däremot i sig ingen 
rätt till ett bistånd i form av boende. Om föräldern inte har särskilda 
svårigheter att söka bostad på egen hand har man inte rätt till bistånd i 
form av bostad från kommunens socialtjänst. Andra bidragande faktorer 
ligger däremot också till grund för beslut om man har rätt till bistånd i 
form av bostad.

För att en ungdom ska beviljas ekonomiskt bistånd till hyra för att flytta 
hemifrån ska mycket speciella skäl utgöra grund till beslutet. Det kan 
exempelvis vara omfattande omsorgssvikt i hemmet.

Partillebo AB har för närvarande en mindre särskild kö för barn till 
befintliga hyresgäster. Kön riktar sig till barn som ännu inte flyttat 
hemifrån. De har möjlighet att ställa sig i en särskild intern kö för mindre 
lägenheter (1 rum och kök). På Partillebo AB:s hemsida finns det beskrivet 
vilka förutsättningar som gäller för att man ska kunna stå i denna kö.

Familjehemsplacerade ungdomar över 18 års ålder
Kommunens socialtjänst har enligt praxis ett ansvar för barn som genom 
samhället har placerats utanför en vårdnadshavares omsorg. Det innebär 
att kommunen ska se välvilligt och stötta att den unge individen ska kunna 
avsluta sina gymnasiestudier. I vissa fall kan det bedömas av socialtjänsten 
att man erbjuds ett lämpligt boende efter avslutade studier. Det är däremot 
ingen generell regel att alla som lämnar sitt familjehem automatiskt ska ha 
rätt till bostadsbistånd eller bostadsanskaffning.

Bostäder för studerande på Partille gymnasium 
genom riksintag (NIU)
Partille gymnasium har utöver ordinarie antagning av studenter 
även ett riksintag för studenter som studerar på NIU (nationell 
idrottsutbildning). En överenskommelse finns mellan kommunen och 
Partillebo AB att boende erbjuds de elever som kommer från andra 
delar av landet och inte har möjlighet att pendla till skolan. Här skrivs 
ett avtal mellan hemkommunen och Partille kommun, så att studenten 
blir förstahandsmottagen till gymnasiet. Studenten kan därefter söka ett 
inackorderingsbidrag som täcker en del av hyran för lägenheten.
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Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning
Att ha en egen bostad eller att kunna bo kvar hemma är grundläggande 
i svensk välfärdspolitik. Vård- och omsorgsnämnden har 
övergripande ansvar att tillhandahålla bostäder för de personer med 
funktionsnedsättning som beviljats bistånd. Bistånd i form av bostad 
förtydligas i lagstiftningen såsom socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Brukaren får stöd 
utifrån sina individuella förmågor och begränsningar. Det är viktigt att 
denna målgrupp ges förutsättningar att kunna bo i en egen lägenhet. 
Bostadsbristen och dyra boendeformer begränsar däremot tillgången 
till egen bostad. I dagsläget verkställs cirka 100 beslut varav flertalet 
drivs i kommunal regi, men det finns också möjlighet att hyra platser på 
den privata marknaden. För att möta behovet av bostäder arbetar vård- 
och omsorgsförvaltningen primärt med det befintliga beståndet och 
lägenheter som blir tillgängliga via samarbete mellan förvaltningarna och 
bostadsbolaget Partillebo AB.

Kommunalt bostadstillägg kan sökas av personer som beslutats att få 
tillgång till bostad med särskild service och särskilt anpassad bostad enligt 
LSS. Personer med beslut om särskilt boende enligt SoL har också rätt till 
bostad som tillhandahålls av kommunen. Långsiktigt finns här ett växande 
behov. Det leder till att behovet av bostäder för denna målgrupp kommer 
att öka.

Vård- och omsorgsnämnden har idag ansvar för denna målgrupp. 
Nämnden beskriver i sin funktionshinderplan (2016) ett antal 
målsättningar för att utveckla boendet för personer med 
funktionsnedsättningar:

• Nämnden planerar och utökar kommunens boenden inom nämndens 
ansvarsområde utefter uppskattat behov i respektive kommundel.

• Nämnden arbetar för att det ska finnas ett varierat utbud av bostäder 
och boendemiljöer som är anpassade efter brukarnas behov i Partille 
kommun.

• Nämnden samarbetar med andra nämnder i kommunen, Partillebo 
AB och andra fastighetsägare. Detta görs med fokus på den enskildes 
behov, vid skapandet av nya bostadsområden, satellitlägenheter och 
gruppbostäder.

• Nämnden arbetar för ett effektivt nyttjande av lokaler med möjlighet 
till flexibilitet.

• Nämnden arbetar med att bostadsanpassa hemmen för att underlätta 
vardagen för den enskilde och minska behovet av stöd och omsorg.
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Bostäder för personer med låg 
betalningsförmåga
För att stärka den sociala hållbarheten i Partille är det viktigt att stärka 
inkluderingen i kommunen. En insats i detta är att möjliggöra bostäder för 
personer med låg betalningsförmåga i olika delar i kommunen.

För att kunna få en geografisk spridning av bostäder för personer med låg 
betalningsförmåga är det viktigt att kommunens förvaltningar samverkar 
med Partillebo AB och övriga fastighetsägare i samband med planering 
av nya bostäder i kommunen. Det gäller både processer som innebär 
förtätning av befintliga områden samt utbyggnad av områden som tidigare 
inte varit bebyggda.

I första hand har den enskilde ansvar att planera sin bostadssituation 
och tillförskansa sig sitt eget boende. Rätten till bistånd med boende 
tillhandahållen av kommunen är då den enskilde är helt bostadslös och 
har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad. När det kommer 
till allmänna svårigheter, såsom exempelvis trångboddhet, är det inte ett 
skäl för den enskilde att få en bostad av kommunen. Den enskilde har 
en skyldighet att, så långt det är möjligt, ta ansvar för sitt eget boende. 
Kommunen har däremot ett ansvar att alla ska ha ett tak över huvudet för 
natten.

Bostäder för personer med sociala 
utmaningar
Socialstyrelsen utgår från en bred definition för vad som klassificeras som 
hemlöshet. Definitionen utgår från fyra olika situationer:

1. Akut hemlöshet

2. Institutionsvistelse och stödboende 

3. Långsiktiga boendelösningar

4. Eget ordnat kortsiktigt boende 

Hemlöshet innebär alltså inte enbart att man är akut hemlös. Rätten till 
bistånd i form av boende genom Partille kommun föreligger däremot 
endast då den enskilde är helt bostadslös och har speciella svårigheter att 
på egen hand skaffa bostad. En individuell bedömning görs där hänsyn 
tas till den enskildes egna resurser och möjligheter att tillgodose behovet 
på annat sätt. Insatserna ska utformas i samförstånd med den enskilde, 
vilket också står i förarbetet till bestämmelsen om rätt till bistånd i 
socialtjänstlagen. 
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Den enskilde har dock ingen ovillkorlig rätt att erhålla en viss bestämd 
insats. Personen har dessutom en skyldighet att, så långt det är möjligt, 
planera för sin egen situation. En insats med tillhandahållande av bostad 
kan också gälla personer som behöver stöd för att bibehålla drogfrihet 
(nykterhet) eller där det finns ett habiliterande syfte. 

Kommunen har en riktlinje för högsta godtagbara hyra när man erbjuder 
en bostad. I vissa enskilda fall där det finns särskilda skäl och sker över en 
begränsad period kan avsteg göras från denna riktlinje.

Kommunen tillhandahåller en begränsad mängd lågtröskelboenden. 
Dessa boenden är till för personer med exempelvis missbruksproblematik 
som kommunen ger vissa särskilda bistånd till i form av kontaktpersoner 
och stödinsatser. När den boende klarar av att bo självständigt finns det 
möjlighet att en kontaktperson från kommunen kan utgöra referens till 
bostadssökande i ordinarie bostadsbestånd.

En mindre grupp som får stödinsatser utgörs av personer med 
samsjuklighet. Detta är en grupp som kommunen tvärsektoriellt ger 
stödinsatser. Det kan handla om exempelvis personer med en fysisk 
eller intellektuell funktionsnedsättning som också har en annan social 
utmaning, vilket kräver en samordning vid stödinsatsen.

Inför framtida planering är det viktigt att inte koncentrera en målgrupp 
till ett specifikt område. Med hänsyn till integrationen är det viktigt med 
en större geografisk spridning av bostäder för denna målgrupp för att nå 
en balans i kommundelarnas befolkningssammansättning.

Bostäder för nyanlända
Enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare 
för bosättning har Migrationsverket möjlighet att anmoda en kommun 
att ta emot nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Kommunernas 
bosättningsansvar innebär att en kommun efter anvisning är skyldig 
att ta emot en nyanländ person för bosättning. Syftet är att nyanlända 
ska få förutsättningar att etablera sig i samhället. Kommunen har ett 
etableringsansvar för nyanlända i två år. 

2019 har Partille kommun anvisats att ta emot 59 personer (2018 tog 
kommunen emot 107 personer). Genom samarbete med Partillebo AB 
har kommunen löst sitt uppdrag att tillhandahålla bostäder för samtliga. 
Tidigare har det främst varit män som anvisats till Partille. I vissa fall får 
nyanlända bo i en så kallad genomgångslägenhet i väntan på annat boende. 
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Hur många nyanlända som anvisas av Migrationsverket till kommunen 
beror främst på omvärldsfaktorer som sker utanför Partille kommun. 
Faktorer som kan påverka är exempelvis:

• Migrationsströmmar och militära konflikter i omvärlden.

• Lagrummet som reglerar hur nyanlända ska tas emot. I dagsläget 
är Migrationsverket ansvarig för den första bosättningen när en 
nyanländ kommer till Sverige. Överförs ansvaret till exempelvis 
kommunerna innebär det att den enskilda kommunen behöver ha en 
beredskap för att möjliggöra bosättning relativt omgående.

Sammantaget är det svårt att göra en samlad bedömning av hur behovet 
av bostäder för nyanlända kommer se ut i framtiden. Behovet av bostäder 
för nyanlända påverkas till stor del av hur omvärlden ser ut. Här ligger 
kommunens ansvar i att vara noggrann i omvärldsbevakningen och ha 
en beredskap för eventuella förändringar i faktorer som kommer påverka 
behovet av bostäder för nyanlända.

Bostäder för personer som utsatts 
för våld i nära relationer
Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer, men det drabbar 
främst kvinnor. Som utsatt för våld har man rätt enligt lag att kunna byta 
hemkommun utan planering, om man så önskar. Den nya hemkommunen 
ansvarar för biståndet att kunna bosätta sig i kommunen. I dessa frågor 
har kommunen ett samarbete med kvinnojouren. 

Personer som utsatts för våld i nära relationer kan ha rätt till bistånd i form 
av boende. Det handlar främst om personer där det bedöms finnas behov 
av skyddat boende. Ett bredare stöd kan också behöva ges till utsatta där 
hjälp med bostadsanskaffning kan vara aktuellt. Socialtjänsten har ett 
ansvar att ta hänsyn till barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av 
eller mot närstående vuxna. I de fall hotbilden kvarstår kan kommunen 
hyra in boendekontrakt hos en annan kommun. I de fall bostad behövs 
där det finns en hotbild närvarande kan det ofta finnas barn involverade. 
Dessa ärenden har hög prioritet att åtgärdas, samt att handläggningen av 
ärendet ska utgå från ett barnperspektiv.
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Kommunens verktyg för 
bostadsförsörjningen
Utgångspunkten för kommunen är att med de verktyg kommunen 
har kunna möjliggöra en bostadsförsörjning som möter behov och 
efterfrågan. Kommunen har ett antal verktyg för att lägga en grund till 
en god bostadsmarknad i kommunen. Verktygen nedan nyttjas i Partille 
och de ger kommunen handlingsutrymme att ge förutsättningar för 
bostadsbyggnation:

• Kommunal översikts- och detaljplanering

• Aktiv markpolitik och kommunalt markinnehav 

• Kommunens bostadsbolag Partillebo AB

• Aktivt tvärsektoriellt samarbete mellan kommunens förvaltningar

Kommunal översikts- och 
detaljplanering
Jämfört med övriga kommuner i Göteborgsregionen har Partille kommun 
en mer begränsad kommunyta. Konkurrensen om tillgänglig mark ställer 
villkor att det behöver ske en god avvägning för vilka ändamål marken ska 
användas till. Plan- och bygglagen reglerar att kommunen ansvarar för att 
planlägga mark- och vattenanvändningen inom sina geografiska gränser. 
Kommunens ansvar för planläggningen uttrycks med att kommunen har 
ett planmonopol, som definierar att det bara är kommunen som har rätt att 
anta planer och bestämma om detaljplaneläggning ska ske.

Översiktsplanen anger var kommunen strategiskt bör utvecklas inom ett 
långsiktigt perspektiv. Här beskrivs vilka kommundelar som är tilltänkta 
att utveckla och på vilket sätt. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, 
men den vägleder vid planering. Partille kommuns översiktsplan (ÖP 
2035) antogs i december 2017. Däremot är det detaljplaner som ger den 
juridiskt bindande planeringen för hur mark- och vattenanvändningen ska 
se ut. 

När det kommer till beskrivning om planläggning och bostadsbyggnation 
är det viktigt att betona att kommunens nämnder inte bygger bostäder. 
Kommunen ger möjlighet till bostadsbyggande i sin myndighetsutövning 
genom framtagande av detaljplaner. Partillebo AB är en viktig part som 
byggaktör. Det är även viktigt att kommunen samverkar med privata 
aktörer för att möjliggöra byggnation av nya bostäder både på privat och 
kommunal mark.
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Aktiv markpolitik och kommunalt 
markinnehav
Partille kommunfullmäktige antog Markpolicy – riktlinjer för 
markanvisning, exploateringsavtal och markupplåtelse under oktober 2017. 
I denna anges viktiga delar för hur kommunen avses att utvecklas anknutet 
till sin exploateringsverksamhet. Övergripande lyfter markpolicyn tre 
delar:

1. Riktlinjer för markanvisning

2. Riktlinjer vid överlåtelse eller upplåtelse av kommunens mark

3. Riktlinjer för exploateringsavtal

I policyn lyfts det att kommunen strävar efter att möjliggöra en jämn 
befolkningsmässig utvecklingstakt, vilket hänger samman med 
kommunens ambition att gå från förort till förstad. Den bebyggda marken 
i kommunen ska främst öka genom förtätning inom eller intill redan 
bebyggda områden där infrastruktur, kollektivtrafik och service redan 
finns. Vid förtätning ska en variation av bebyggelsens utformning och 
upplåtelseform eftersträvas för att det ska finnas förutsättningar att ha en 
befolkning med mångfald i olika områden.

Markanvisning sker i de fall där kommunen säljer mark för att möjliggöra 
en byggnation. I markpolicyn anges en lista av olika faktorer som påverkar 
kommunens val av aktör i samband med markanvisning. Ett antal av dessa 
faktorer har direkt bäring på den sociala hållbarheten när ett område 
utvecklas:

• Mångfald i boendet. En variation i upplåtelseformer, hustyper, 
lägenhetsstorlekar och prissättning ska finnas inom området.

• Sociala åtaganden. Aktören ska upplåta bostäder till hushåll med 
särskilda behov, samt lokaler för barn- och äldreomsorg. Detta 
kan ske genom den avsedda nyproduktionen eller i aktörens övriga 
befintliga bestånd.

• Miljöanpassat/energieffektivt byggande.

• Blandstad. Möjligheten att integrera verksamhetslokaler med 
bostadsbebyggelse ska tas tillvara.

• Förmedling av tomter/småhus via kommunens tomt- och småhuskö.

I samband med markanvisningen agerar kommunen som civilrättslig 
part. Detta kan jämföras med detaljplaneprocessen där kommunen har en 
myndighetsutövande roll. Markanvisningsinstrumentet gör att kommunen 
kan ställa fler villkor inför en exploatering, exempelvis att byggaktören ska 
tillgodose ett bostadsbehov för målgrupper som kommunen har ett ansvar 
för. Av denna anledning är det viktigt att det finns ett tvärsektoriellt 
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samarbete mellan kommunens förvaltningar, så att behovet av bostäder 
kan tillgodoses genom markanvisning där det är lämpligt.

Kommunens markinnehav och försäljning av mark är därför ett viktigt 
verktyg för att kunna komplettera utbudet av bostäder i kommunens 
olika delar. Utgångspunkten är att Partille kommun ska nyttja sig av 
markanvisning som ett verktyg för att möjliggöra ett brett bostadsutbud 
i kommunen för olika målgrupper. Det kan exempelvis innebära att 
kommunen gör strategiska markinköp när det bedöms lämpligt.

Kommunen kan i enlighet med markanvisningspolicyn ställa villkor i 
en markanvisning på att en viss andel av byggnation ska tillfalla sociala 
ändamål. När kommunen inte äger marken finns begränsade möjligheter 
att ställa sådana villkor. I dessa fall är kommunens främsta verktyg att göra 
frivilliga överenskommelser med byggaktörer. Markägandet och villkoren 
i försäljning av mark är därför ett viktigt verktyg för kommunen att kunna 
styra utvecklingen mot att tillgodose ett visst behov av bostäder. 

Mark kan tilldelas genom exempelvis markanvisningstävling, 
direktanvisning eller genom ett anbudsförfarande. Här är det viktigt att 
de behov av bostäder som lyfts från kommunens förvaltningar kan utgöra 
en del i vilka villkor kommunen ställer mot byggaktören. Exempelvis kan 
detta tillhöra de sociala åtaganden som markanvisningspolicyn anger som 
är möjlig för kommunen att använda sig av som villkor. Nedanstående 
illustration visar på hur behovet av bostäder lyfts från kommunens 
förvaltningar och omsätts i praktiken vid en process för markanvisning.

 Markanvisning

41 32 5 6 7 8 9

Kommunen prioriterar i 

bostadsbyggnadsprojekt

1

3

TÄVLING?
DIREKTANVISNING?

ANBUD?

2

• TYP AV BOSTAD
• SOCIALA ÅTAGANDEN
• MILJÖ
• BLANDSTAD

Villkor

Figur 2. Samverkan vid markanvisning
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Kommunens bostadsbolag 
Partillebo AB
Partillebo AB är kommunens allmännyttiga bostadsbolag och har en 
viktig roll i möjliggörandet av en god bostadsförsörjning i kommunen. 
Partillebo AB har idag cirka 3800 antal hyreslägenheter i sitt bestånd och 
bostäderna finns i samtliga kommundelar. Under våren 2019 fanns en kö 
som motsvarar över 1000 sökande per lägenhet, vilket ger ett genomsnitt 
på cirka 6,5 års kötid för att få ett hyreskontrakt. Kötiden är upp till 3,5 år 
för att få tillgång till en nyproducerad lägenhet. Omflyttningsfrekvensen 
är i dagsläget stabil och rör sig kring 10-12 procent per år. 

Fördelningen av bostäder sker genom en kö som sökande registrerar sig 
i. I det gällande ägardirektivet (från 2017) anges att Partillebo AB har ett 
uppdrag att medverka till att Partille långsiktigt utvecklas ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt hållbart. Bolaget ska även medverka till att utveckla 
Partille till en attraktiv kommun med goda bostäder och funktionella 
lokaler. I direktivet anges att bolaget också ska möjliggöra en jämn 
befolkningstillväxt i kommunen.

I ägardirektivet anges det att Partillebo AB har ett uppdrag att samverka 
med kommunen kring boende för grupper med särskilda behov, bidra 
till integration och mångfald samt främja gemenskap och trygghet. Detta 
innebär att Partillebo AB har en viktig roll för att möjliggöra en långsiktigt 
hållbar bostadsförsörjning i kommunen tillsammans med uppdraget att 
försörja kommunen med lokaler. För att eftersträva att alla boendeformer 
finns representerade i kommunens olika geografiska områden kan en 
försäljning av bolagets bestånd ske. 

I dagsläget har Partillebo AB ett bostadsbestånd som är fördelat enligt 
nedan:

Partillebo AB:s bostadsbestånd idag
Område Antal lägenheter
Sävedalen 1100
Övre Björndammen och Öjersjö 830
Nedre Björndammen och 
Postgången/Finngösa Park

780

Partille centrum 1100
Jonsered 50

Tabell 2. Partillebos bostadsbestånd idag
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För närvarande planerar även bolaget att inflyttning sker under 2019 i 
samband med byggnation i Hossaberget (Öjersjö) samt i Partille centrum. 
Partillebo AB har ett bostadsbestånd som är representerat i samtliga 
kommundelar. 

För att en sökande ska få tillgång att hyra en bostad från bolaget behöver 
hen ha en fast inkomst. Inkomsten kan komma från nedanstående typer av 
ersättningar:

• Inkomst av tjänst (lön)

• A-kassa

• Studiemedel

• Pension

• Föräldrapenning

• Sjukersättning

• Bostadsbidrag och bostadstillägg

• Underhållsbidrag

• Aktivitetsersättning från Försäkringskassan

Partillebo AB räknar inte följande som inkomst:

• Barnbidrag

• Etableringsstöd och etableringsersättning

• Försörjningsstöd

Trygghetsbostäder i Partillebo AB:s bestånd
Partillebo AB ansvarar idag för hantering av trygghetsbostäder för äldre i 
kommunen. Det gäller ansökan, kö och förmedling av lediga bostäder. För 
att ställa sig i kö och få erbjudande om trygghetsbostad behöver sökanden 
ha fyllt 70 år och vara folkbokförd i Partille kommun. Sammanlagt finns 
cirka 170 trygghetsbostäder, varav de senaste årens statistik visar på 
att ungefär ett 20-tal bostäder blir lediga per år. För att kunna söka en 
trygghetsbostad behöver nettoinkomsten hos sökanden vara minst 2,25 
gånger hyran för den aktuella lägenheten.

I samtliga trygghetsboenden finns gemensamhetslokal för aktiviteter 
och måltider. Kommunens hemtjänst är idag verksam i samtliga 
trygghetsboenden. Utgångspunkten är att en trygghetsbostad i Partille ska 
erbjuda:

• Tillgänglighetsanpassade lägenheter, inklusive tvättmöjligheter och 
sophantering

• En yttre miljö som uppmuntrar självständighet

• Närhet till kollektivtrafik och service

• Gemensamhetslokal

• Närhet till personal Page 97 of 583
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Aktivt tvärsektoriellt samarbete
Bostadsförsörjningen är en kommungemensam fråga. Kommunens 
nämnder har ett gemensamt ansvar att möjliggöra för alla 
kommuninvånare att leva i goda bostäder. Samhällsbyggnadskontoret 
ansvarar för utvecklingen av kommunens mark- och vattenområden.

I arbetet med de nya riktlinjerna för bostadsförsörjningen har det 
identifierats att den förvaltningsövergripande samverkan behöver 
utvecklas. En processbild har tagits fram för att visa hur kommunens 
förvaltningsövergripande samverkan kan stärkas när vi planerar för 
nybyggnation av bostäder. När vi arbetar tillsammans är det viktigt att det 
sker på ett medskapande sätt. Respektive förvaltning behöver därför vara 
delaktig tidigt i processerna där behov av bostäder och konsekvenser av 
planering lyfts.

Kommunen behöver förvaltningsgemensamt göra ett kontinuerligt arbete 
att få en uppfattning om hur behovet av bostäder för målgrupper ser ut 
långsiktigt i de olika kommundelarna. Här innefattas de målgrupper som 
kommunen har ett särskilt ansvar att förse med bostäder. 

När kommunen möjliggör byggnation av exempelvis bostadsrätter i ett 
tätbebyggt område leder det till ett behov av bostäder och funktioner 
i framtiden för kommunens förvaltningar. I samverkan mellan 
förvaltningarna kan exempelvis sociala konsekvensanalyser tillämpas 
som ett verktyg för att höja kvaliteten på planeringen. Under tiden som 
riktlinjerna för bostadsförsörjningen är på samråd utvecklar kommunen 
sitt arbete att beskriva hur sociala konsekvensanalyser kan tillämpas i ett 
samarbete mellan förvaltningarna.

Processbilden för förvaltningsövergripande samarbete lyfter tre processer 
där kommunens förvaltningar utvecklar samverkan:

• Framtagande av prioritering och initiering av 
bostadsbyggnadsprojekt samt markanvisning i de fall kommunen är 
markägare

• Handläggning av planbesked

• Detaljplaneprocesser

Tillhörande varje process redovisas en processbild. I kapitlets sista del 
redovisas hur processerna hänger samman. Utöver ovanstående processer 
utvecklar även kommunen en kontinuerlig process där behovet av bostäder 
följs upp. Det gäller exempelvis hur bostadsbehovet ser ut för målgrupper 
boende i kommunen och hur bostadsbeståndet ser ut i dagsläget.
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Bostadsbyggnadsprojekt kommunen prioriterar och 
initierar
En del i att redovisa kommunens planerade insatser för bostadsbyggnation 
är att göra en prioritering av vilka bostadsbyggnadsprojekt som 
kommunen tänker möjliggöra under de närmsta åren. I praktiken innebär 
det en prioritering och initiering av detaljplaner som innefattar bostäder. 
När samhällsbyggnadskontoret i dagsläget prioriterar och initierar 
planprojekt finns ett antal faktorer som påverkar:

• Kommunens översiktsplan och de strategier samt intentioner som 
anges i planen

• Kommunens befolkningsprognos

• Politisk prioritering och dialog mellan politik och 
samhällsbyggnadskontoret angående vilka bostadsprojekt som 
prioriteras

• Var äger kommunen mark och vilka förutsättningar finns det för 
markanvisning där behov av bostäder finns?

• Hur ser marknadens intresse ut att utveckla i avsedd kommundel?

Denna del av processbilden utgår från att det behövs en 
kommunövergripande samverkan där förvaltningarna gemensamt 
definierar hur framtida behov av bostäder ser ut. Nedanstående illustration 
visar hur det kommunövergripande samarbetet bidrar som underlag 
avseende vilka projekt kommunen prioriterar och initierar. Till denna 
process är dagens och framtida behov av bostäder för särskilda målgrupper 
samt förvaltningarna viktiga delar att utgå från som underlag.

Bostadsbyggnadsprojekt kommunen prioriterar

41 32 5 6 7 8 9
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Figur 3. Prioritering och initiering av bostadsbyggnadsprojektPage 99 of 583



4 2

R I K T L I N J E R  F Ö R  B O S T A D S F Ö R S Ö R J N I N G E N  -  S A M R Å D S H A N D L I N G

Behovsbeskrivningen från respektive förvaltning kan uttrycka att 
bostadsbehovet för en målgrupp är särskilt viktigt i en del av kommunen 
utifrån hur bostadsbeståndet i kommundelen ser ut idag. Exempelvis 
om det behövs komplettering av någon typ av upplåtelseform eller 
bostadsstorlekar i en kommundel. Det kan också handla om en förvaltning 
har ett särskilt behov av bostäder i en del av kommunen. 

Kommunens markägande är en viktig del i detta och det är i samband 
med markanvisning som kommunen kan ställa villkor på byggaktörens 
projekt. Ovanstående behovsbeskrivningar bör ingå som underlag till 
samhällsbyggnadskontorets förslag till beredning till kommunstyrelsen för 
vilka projekt som ska prioriteras och påbörjas.

Handläggning av planbesked
Planbesked är ett beslut som kommunen fattar när en ansökan om att ta 
fram detaljplan har lämnats in av en byggaktör. Ansökan av planbesked 
lämnas från byggaktören för att denne exempelvis vill möjliggöra en 
byggnation som gällande detaljplan inte medger, alternativt att det 
inte finns någon gällande detaljplan för området. Kommunstyrelsen 
som politisk nämnd ansvarar för beslutet av planbeskedet, varav 
samhällsbyggnadskontoret bereder ärendet för beslut. 

En planbeskedsansökan lämnas oftast från en byggaktör utanför 
kommunens förvaltning. Det betyder att ansökan kan innebära projekt 
som inte tidigare varit tilltänkta. Därför är det viktigt att se prioriteringen 
av bostadsbyggnadsprojekt och handläggning av planbeskedsansökan som 
två separata processer. Däremot kommer båda processerna i slutändan 
att kräva detaljplaneläggning för att den tilltänkta byggnationen ska 
möjliggöras.

I planbeskedsansökan redovisas en tidig idé från byggaktören om 
hur önskad utveckling ska ske. Här behöver kommunen bilda sig en 
uppfattning om vilka konsekvenser som kan uppstå ifall idén skulle 
genomföras.

Page 100 of 583



4 3

R I K T L I N J E R  F Ö R  B O S T A D S F Ö R S Ö R J N I N G E N  -  S A M R Å D S H A N D L I N G

Nedanstående frågor är exempel som lyfts i den kommunövergripande 
samverkan: 

• Skulle utvecklingsidén innebära en blandning av upplåtelseformer 
och bostadstyper i området? 

• Kan utvecklingsidén komplettera ett bostadsutbud i området som 
idag saknas? 

• Kan byggnationen tillgodose ett bostadsbehov som är särskilt viktigt 
för en specifik målgrupp? 

• Kan utvecklingsidén leda till att behov uppstår som förvaltningarna 
långsiktigt behöver tillgodose?

Behovsbeskrivningens karaktär varierar då planbeskeden är olika 
beroende på om det är en ansökan för att möjliggöra ett par bostäder i 
jämförelse mot ett större bostads- eller centrumområde. Främst är det 
viktigt att dialog och samverkan sker i de sammanhang där en större 
byggnation är tilltänkt. Vid ett beslut om positivt planbesked läggs planen 
in i prioriteringen av kommande detaljplaner där det görs en bedömning 
av när planen ska kunna påbörjas.

Bostadsbehov i relation till handläggning av planbesked

41 32

ca 4 månader

Handläggning av planbesked

4:4
Politiskt beslut för planbesked

Positivt planbesked  =  
möjligt planprojekt
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4:3
Fortsatt handläggning 
och förankring SBK
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Handläggning
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4:1
Planidé från 
byggaktör

Figur 4. Handläggning av planbesked
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Samverkan under detaljplaneprocess
Detaljplanen är ett juridiska instrument som anger hur mark- och 
vattenområden får nyttjas. Generellt sett är tätbebyggda områden 
planlagda genom detaljplan. Tiden för att ta fram en ny detaljplan är svår 
att förutse då varje plats och plan har olika förutsättningar. Nationell 
statistik från Sveriges Kommuner och Landsting visar på att en detaljplan i 
genomsnittlig tid tar två år att ta fram.

Detaljplanen är juridiskt bindande. Genom en laga kraftvunnen detaljplan 
kan bygglov sökas för en byggrätt som anges i planen. Processen för att ta 
fram en detaljplan utgår från ett förfarande som är juridiskt fastställt med 
följande fem steg:

• Planuppdrag

• Samråd

• Granskning

• Antagande

• Laga kraft

För att behovet av bostäder ska kunna tillgodoses är det viktigt att 
detaljplanens innehåll ger förutsättningar för detta. I detaljplaneprocessens 
inledning fastställs genom planuppdraget en större del i vad detaljplanen 
ska möjliggöra. Plan- och bygglagen anger att det inte får ske för stora 
förändringar i den senare delen av planprocessen (mellan gransknings- 
och antagandeskedet av detaljplanen).

I inledningen till detta kapitel lyfts det att en kommunövergripande 
samverkan behövs där förvaltningarna arbetar tillsammans för 
bostadsförsörjningen. Under hela detaljplaneprocessen behöver det finnas 
en kontinuerlig dialog i samverkan mellan förvaltningarna. När behov 
och konsekvenser lyfts i samband med planläggningen behöver analysen 
utgå från det geografiska området som planen innefattar. Det innebär 
att en behovsbeskrivning är mer specifik i jämförelse med processen för 
vilka bostadsbyggnadsprojekt som ska prioriteras och initieras. Under 
planprocessens senare steg (granskning och antagande) är det viktigt att en 
fortsatt dialog sker. Med en återkommande dialog mellan förvaltningarna 
behålls kunskap om projektet.
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Behov av bostäder lyfts i detaljplaneprocess
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Figur 5. Samverkan under detaljplaneprocess

I samband med detaljplaneprocessen är det viktigt att 
bostadsförsörjningen behöver utgå från ett helhetsperspektiv. Bostaden 
är en del av en helhet. Det behöver därför även finnas en analys kring 
vilka verksamheter som är tillgängliga i närområdet i dagsläget. I 
samverkan betonas vilka möjligheter som finns att lyfta mjuka värden 
som behöver stärkas. Det kan exempelvis gälla hur området upplevs ur 
ett trygghetsperspektiv och vad som kan göras för att stärka tryggheten. 
Genom åtgärder som att exempelvis möjliggöra vissa funktioner i området, 
eller en viss typ av bostäder, kan området i sin helhet stärkas.

Förutsättningarna är olika om det planeras för byggnation av bostäder 
i redan tätbebyggd miljö jämfört med tidigare obebyggt område där det 
saknas både samhällsservice och kommersiell service. Detta är en viktig 
fråga att tänka på i samband med dialogen om vilka konsekvenser som 
uppstår av den tilltänkta planeringen.
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Viktiga frågor för fortsatt samverkan
I detta avsnitt sammanbinds de olika handläggningsprocesserna till 
en gemensam processbild. I den tvärsektoriella samverkansprocessen 
får behovsbeskrivningen två betydelser. Den ena möjliggör att utveckla 
kunskapen om hur behovet av bostäder ser ut. Den andra riktar mot att 
utveckla kunskapen om vilka konsekvenser en tilltänkt utveckling och 
bostadsbyggnation ger. Hur denna samverkan ska ske utvecklas under 
tiden som riktlinjerna för bostadsförsörjningen är på samråd.

Det är viktigt att en kontinuitet finns i kommunens arbete med 
bostadsförsörjningen. Med en årlig uppföljning av bostadsförsörjningen 
i Partille kommun ges förutsättningar att använda sig av ett underlag 
för de handläggningsprocesser som beskrivits i föregående avsnitt. 
Detta blir en del i uppföljningsarbetet gällande hur kommunens 
riktlinjer för bostadsförsörjningen efterlevs samt ett underlag för de 
handläggningsprocesser som angivits i dessa riktlinjer. I samband med den 
årliga uppföljningen lyfts exempelvis:

• Hur efterlevs målen för kommunens bostadsförsörjning?

• Hur ser behovet ut av bostäder ut i kommunen?

• Hur uppfyller kommunen ansvaret i dagsläget att förse särskilda 
grupper med bostäder?

• Har några ändringar i lagstiftningen skett som förändrat hur behovet 
av bostäder ser ut?

• Vilka bostadsbyggnadsprojekt är pågående i dagsläget?

Det finns olika geografiska skalor i handläggningsprocesserna. 
Exempelvis behöver behovsbeskrivningar anknutet till prioritering av 
bostadsbyggnadsprojekt ske på både kommunövergripande nivå samt 
kommundelsnivå. Det kan jämföras med detaljplaneprocesserna där 
behovsbeskrivningarna behöver utgå från det geografiska området som 
berör detaljplanen.

När kommunen utvecklar sin process för att lyfta hur bostadsbehovet 
ser ut och vilka konsekvenser tilltänkt planering ger är det viktigt att 
samverkan sker i tidiga skeden. Kommer behovsbeskrivningen sent in i en 
handläggningsprocess finns risk att projektet pågått så pass länge att det 
finns begränsade möjligheter att ändra på principiella beslut för projektet.

Bilden på nästa sida visar hur respektive handläggningsprocess binds 
samman. Målet är att behovet av bostäder i samband med byggnation 
tillgodoses genom det kommunövergripande samarbetet. När en detaljplan 
vinner laga kraft kan byggaktören lämna en ansökan om bygglov till 
kommunens bygg- och miljöförvaltning. 
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Summering och 
slutsatser
I Partille kommun arbetar vi för att både nuvarande och kommande 
generationer ska ha en hållbar social, ekonomisk och miljömässig 
livsmiljö i Partille. En god bostadsförsörjning är ett viktigt verktyg för 
att kommunen ska uppnå sin vision om Partille – mitt i det goda livet. 
Med målsättningarna för bostadsförsörjningen möjliggör kommunen 
att ta ett bredare grepp om hur vi ska få en långsiktigt hållbar 
samhällsplanering. Genom att Partille kommun tillämpar möjliga verktyg 
för bostadsförsörjningen skapas förutsättningarna att göra visionerna till 
verklighet:

• Kommunal översikts- och detaljplanering

• Aktiv markpolitik och kommunalt markinnehav

• Kommunens bostadsbolag Partillebo AB

• Aktivt tvärsektoriellt samarbete

För att Partille kommun långsiktigt ska vara framgångsrik i arbetet med 
bostadsförsörjningen förutsätter det att:

• Vi vet vilket behov av bostäder som finns för målgrupper boende i 
kommunen, särskilt de som kommunen uttryckligen har ett ansvar 
att förse med bostäder. Kommunen behöver långsiktigt arbeta med 
undersökningar och analyser om hur behovet av bostäder för olika 
målgrupper ser ut idag och i framtiden. 

• Kommunen och Partillebo AB samarbetar i 
samhällsbyggnadsprocesser för att behovet av bostäder ska kunna 
tillgodoses.

• Kommunen fortsatt samverkar med aktörer på bostadsmarknaden 
för att kommunen ska fortsätta växa från förort till förstad och 
möjliggöra bostadsbyggnation.

• Kommunen fortsätter att nyttja och utveckla de verktyg som finns för 
att bostadsförsörjningen i kommunen ska vara långsiktigt hållbar.
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Bilaga - 
Bostadsbyggnadsprojekt i 
Partille kommun
Denna bilaga visar en uppräkning av var bostäder planerar att byggas 
och var bostäder kan möjliggöras genom planläggning i Partille kommun 
under åren 2019-2030. Kartan tillhörande denna bilaga visar ungefärlig 
geografisk lokalisering för bostadsbyggnadsprojekten. Bilagan presenteras 
först med en lokalisering av var projekten sker. Därefter presenteras 
tabeller för bostadsbyggnadsprojekten.

Med antagna planer avses detaljplaner som är antagna av Partille 
kommunfullmäktige och där byggnation av bostäder pågår eller kommer 
påbörjas inom de närmsta åren. Pågående planer är de detaljplaneprojekt 
med bostadsinnehåll som kommunen aktivt arbetar med i den formella 
planprocessen. Framtida planer är de projekt som antingen bara är 
på idéstadiet utifrån kommunens översiktsplan, eller fördjupning av 
översiktsplan eller planprogram finns alternativt är under framtagande.
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Partille Centrum 
 Projektnamn Antal 

bostäder 
Upplåtelseform Status 2019 Markägare 

1 Partille Port 800 BR/HR 

Ev. 50 
lägenheter för 
äldre 

Byggnation pågår 
från 2016 och 
framåt. 

Privat 

2 Partillebohallen 46 HR Inflytt 2019 PartilleBo 

3 Porthällastigen 25 HR Planskede 
granskning 

PartilleBo 

4 Partille Östra 
centrum 

Potential 
500 

BR/HR Idé Privat 

5 Kyrktorget 65 BR Inflytt 
2019/2020 

Privat 

6 Partille Centrum Potential 
>500 

BR/HR  Privat/ 
PartilleBo 

7 Partille Södra 
centrum 

Potential 

3000 

BR/HR/radhus Fördjupad 
Översiktsplan tas 
fram 2019-2020 

Privat till 
störst del 

8 Domarevägen Ca 50 BR/HR Idé PartilleBo 

9 Anneberg Ca 50 HR/radhus Idé PartilleBo/ 
kommunen 

10 Tiondevägen Ca 50 BR Idé Kommunen 

11 Paradiset 45 HR Planskede  
granskning 

PartilleBo 

12 Gavelåsvägen 2 småhus Planskede 
antagande 

Privat 
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Furulund 
 Projektnamn Antal 

bostäder 
Upplåtelseform Status 2019 Markägare 

13 Furulunds 
centrum 

Potential  
400 

BR/HR Programskede 
antagande 

Privat/ 
Kommunen 

14 Brännet Potential 
400 

Blandat  Kommunen 

15 Råhult Potential 
3000 

Blandat  Kommunen 

 

  

 
Kåbäcken, Jonsered, Kåhög, Lexby 
 Projektnamn Antal 

bostäder 
Upplåtelseform Status 2019 Markägare 

16 Kåbäcken 10 småhus Inflytt 2019 Kommunen 
har sålt mark 

17 Jonsereds 
fabriker 

Ca 200 BR/HR Planskede 
granskning 

Privat 

18 Mossen Potential 
500 

Blandat Fördjupad 
översiktsplan 
från 2013 

Kommunen 

19 Lexby Ca 20 småhus  PartilleBo 

20 Lexbydal Potential 
500 

småhus  Kommunen/ 
Privat 
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Sävedalen 
 Projektnamn Antal 

bostäder 
Upplåtelseform Status 2019 Markägare 

21 Trädgårdsstaden 
Finngösa 

Potential 
200 

BR/radhus Program Ecopark 
från 2018 

Kommunen 

22 Göteborgsvägen Potential 50 BR Idé Privat 

23 Hallegårdsvägen 49 BR 

55plus-boende 

Inflytt 2021 Kommunen 
har sålt mark 

24 Röliden Ca 50 BR Idé Privat/ 
Kommunen 
 

25 Vallhamra  Potential  
400 

BR/HR Program Ecopark 
från 2018 

Kommunen 

26 Promenaden Potential 
100 

radhus Program Ecopark 
från 2018 

Kommunen 

27 Oxledsstråket Potential 
200 

HR/BR Program Ecopark 
från 2018 

Kommunen 

28 Ugglum 8:22 7 BR Planskede 
samråd 

Kommunen 

 

  

 
Öjersjö 
 Projektnamn Antal 

bostäder 
Upplåtelseform Status 2019 Markägare 

29 Hossaberget Ca 340 BR/HR/småhus Byggnation pågår 
från 2016 och 
framåt. 

Kommunen 
har sålt mark 

30 Gökegård Ca 500 BR/HR/småhus Byggnation 
påbörjas från 
2021 och framåt. 

Privat/ 

Kommunen  

31 Hultet Södra 3 småhus Tomtförsäljning 
2019 

Kommunen 
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Partille kommun
Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Telefon: 031-792 10 00 Webbplats: partille.se
Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille E-post: kundcenter@partille.se Facebook: facebook.com/partillekommunen

Underrättelse – samråd av riktlinjer för 
bostadsförsörjningen
Kommunstyrelsen fattade beslut den 29 maj 2019, § 89, att lämna riktlinjer för bostadsförsörjningen 
på samråd för att ge Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen samt 
grannkommuner tillfälle att yttra sig om riktlinjerna.

I riktlinjerna för bostadsförsörjningen redovisas kommunens mål för bostadsförsörjningen i 
kommunen samt kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. I riktlinjerna beskrivs även 
hur Partille kommun avser ta hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program 
som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Samrådstid 10 juni – 31 augusti 2019
Välkommen att lämna synpunkter på samrådshandling till Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Partille 
kommun. Tillhörande denna underrättelse bifogas samrådshandlingen.

Synpunkter lämnas skriftligen till kommunkontoret@partille.se, alternativt Kommunkontoret 433 82 
Partille, senast den 31 augusti 2019.

Riktlinjerna planeras även att vara tillgängliga på kommunens hemsida, www.partille.se 

Upplysningar
Vid frågor om riktlinjerna för bostadsförsörjningen är ni välkomna att kontakta:

 David Eriksson, projektledare: 031-3922141, david.eriksson@partille.se 

Lagring av personuppgifter 
Kommunen lagrar yttranden i samband med framtagande av nya riktlinjer för bostadsförsörjningen, 
som regleras av lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Behandlingen görs 
som ett led i kommunens myndighetsutövning och är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra 
handläggning av framtagande för riktlinjer för bostadsförsörjningen. Yttranden, uppgivna personnamn 
och adresser registreras och arkiveras som en offentlig handling för all framtid i kommunens diarium. 
Du har rätt att begära rättelse och genom registerutdrag få veta vilka uppgifter vi har registrerade om 
dig. Kontakta Partille kundcenter för mer information. E-post: kundcenter@partille.se. Läs mer om 
hur Partille kommun hanterar personuppgifter: www.partille.se/gdpr
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Sektorn för samhällsbyggnad 
Thomas Hammarlund

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-08-02 2019KS463  440

Taxa för Härryda kommuns prövning och tillsyn enligt Lag om tobak 
och liknande produkter

Sammanfattning
Den 12 december 2018 antog riksdagen lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter. De bestämmelser i lagen som berör kommunen gäller från och med den 1 juli 
2019.

Den nya lagen innebär bland annat att det införts tillståndsplikt för handel med tobak. 
Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln med tobaksprodukter. 

Enligt lagen ska kommunen hantera prövning av ansökningar om tillstånd till försäljning 
av tobaksvaror. Kommunen ansvarar även för tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig 
försäljning av tobaksvaror samt anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter 
eller påfyllningsbehållare. Av reglerna följer att kommunen får ta ut en avgift vid 
tillståndsprövning och tillsyn enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. 

Vid kommunfullmäktiges beslut om grunderna för avgiftens storlek ska 
självkostnadsprincipen beaktas. Detta innebär att kommunen inte får ta ut högre avgifter 
än vad som motsvarar kostnaderna för de nyttigheter eller tjänster som de tillhandahåller. 

Göteborgs stad utför prövning och tillsyn av handel med tobaksvaror för flera kommuner 
i regionen. En jämförelse har därför gjorts med Göteborgs stads taxa för att föreslå en 
nivå för Härryda kommun.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter.

Ärendet
Den 12 december 2018 antog riksdagen om en lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter. De bestämmelser i lagen som berör kommunen gäller från och med den 1 juli 
2019.
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Denna lag ersätter den tidigare tobakslagen samt lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. Den lokala tillsynen enligt dessa lagar har i Härryda utförts av 
miljö- och bygglovsnämnden.

Den nya lagen innebär bland annat att det införts tillståndsplikt för handel med tobak. 
Huvudsyftet med tillståndsplikten var att stävja den illegala handeln med 
tobaksprodukter. 

Enligt lagen ska kommunen hantera prövning av ansökningar om tillstånd till försäljning 
av tobaksvaror. Kommunen ansvarar även för tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig 
försäljning av tobaksvaror samt anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter 
eller påfyllningsbehållare. De nya bestämmelserna medför att kommunen ansvarar för 
nya uppgifter i form av tillståndsprövning och att kommunen kommer att behöva lägga 
mer tid på ärenden beträffande tillsyn eftersom det är betydligt mer som ska kontrolleras.

Av reglerna följer att kommunen får ta ut avgift vid tillståndsprövning och tillsyn enligt 
de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. Nivån på avgiften regleras av den så 
kallade självkostnadsprincipen som följer av kommunallagen. 

Göteborgs stad utför prövning och tillsyn av handel med tobaksvaror för flera kommuner 
i regionen. Härryda kommun diskuterar med Göteborgs stad om att de även ska hantera 
kommunens ärenden. En jämförelse har därför gjorts med Göteborgs stads taxa för att 
föreslå en nivå för Härryda kommun. 

Göteborg stad har fastställt fasta prövnings- och tillsynsavgifter. Varje kommun 
bestämmer själv hur man vill ta ut avgift och vilket belopp man ska ta ut. Förvaltningen 
föreslår att Härryda utgår från de taxor Göteborgs stad tar ut, vilket innebär att även 
Härryda tar ut fasta avgifter för prövning och tillsyn. I förslaget har det tydliggjorts vad 
som ingår i de fasta avgifterna och inte. En timavgift föreslås utgå för det som inte ingår.

Göteborgs stad har i samråd med Malmö stad uppskattat rimlig tid för att handlägga olika 
ansökningar och anmälningar. De kom fram till nedanstående handläggningstider.

Kategori Handläggningstid
Ansökan om tillstånd att sälja tobak 10 timmar
Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja 
tobak

9 timmar

Anmälan om ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden

8 timmar

Anmälan om förändrat tillstånd 2 timmar

Göteborgs stad har satt en något lägre avgift än vad handläggningstiden multiplicerat med 
timtaxa skulle ge. Detta beror på att de bedömer att det finns vissa samordningsvinster att 
göra eftersom det är samma personer som även hanterar ansökningar om 
serveringstillstånd. Prövningen av handel med tobak och servering av alkohol liknar 
varandra.

I Härryda kommun kommer sannolikt hanteringen enligt lagen om tobak och liknande 
produkter hamna inom Miljö- och hälsoskydd vilket innebär att inga samordningsvinster 
kommer att uppstå. Förvaltningen föreslår därför att Härryda kommun utgår från de ovan 
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redovisade handläggningstiderna vid beräkningen av de fasta avgifterna. Härryda 
kommun har ingen erfarenhet av hur lång tid handläggningen kommer att ta men väljer 
ändå att utgå från det Göteborgs stad och Malmö stad kommit fram till. Visar det sig vara 
helt fel får detta justeras i ett nytt beslut om taxa. Det finns även en möjlighet i taxan att 
sätta ned en avgift för enskilda verksamheter.

Göteborgs stad har bedömt att behovet av tillsyn uppgår till 6 timmar per år per 
försäljningsställe. Tillsynen består både av inspektion på plats och kontroll av 
tillståndshavarens löpande vandel. Eftersom detta är en helt ny uppgift är det svårt att 
uppskatta hur mycket tid som kommer att behövas för tillsynen. Sannolikt kommer det att 
ta längre tid i början. Förvaltningens förslag är att kommunen utgår från den tid 
Göteborgs stad antagit och att avgiften tas ut som en fast årlig avgift. Förvaltningen har 
tydliggjort vad som ingår i den fasta avgiften och gör bedömningen att sådan 
handläggning som inte omfattas av fast avgift ska tas ut som timavgift.

Förvaltningen föreslår en timtaxa på 1050 kr per timme. Detta motsvarar den timtaxa som 
avses att föreslås för miljö- och hälsoskydds verksamhet enligt bland annat miljöbalken 
från och med 1 januari 2020. Enligt förslaget ska timtaxan beträffande ärenden enligt 
lagen om tobak och liknande produkter gälla från och med innevarande år, vilket innebär 
att ingen indexhöjning sker för 2020.

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Thomas Hammarlund 

Miljöchef

Bilaga:
Förslag till taxa för Härryda kommuns prövning och tillsyn enligt tobakslagen
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Taxa för Härryda kommuns prövning och 
tillsyn enligt tobakslagen

Inledande bestämmelser

1 §
Denna taxa gäller avgifter för Härryda kommuns prövning och tillsyn enligt 
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt föreskrifter 
meddelade med stöd av lagen.

2 §
Avgift enligt denna taxa tas ut som

 Fast avgift för prövning av tillståndsansökan, se 7§
 Fast avgift för hantering av anmälan, se 8§
 Fast årlig tillsynsavgift, se 9§
 Timavgift för faktiskt nedlagd handläggningstid för tillsyn som inte 

omfattas av fast årlig tillsynsavgift, se 10§
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, resor (max 2 timmar per 
inspektionstillfälle), provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt, 
föredragning, beslut samt rådgivning, information och liknande verksamhet 
som behövs för tillsynen.

3 §
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

 Handläggning av klagomål som visar sig ogrundade
 Handläggning av överklagande, till exempel rättidsprövning och 

överlämnande till nästa instans samt yttrande i överklagat ärende
 Handläggning av ansökan om utdömande av vite

4 §
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens 
art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid eller övriga 
omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

5 §
Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i enskilda 
ärenden fattas av kommunstyrelsen.

6 § 
Timtaxan är 1050 kronor
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Kommunstyrelsen får för varje kalenderår besluta att justera timtaxan med 
den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbsida i oktober 
månad. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober 2020.

Avgift för prövning

7 §
Fast avgift ska betalas för prövning enligt bilaga 1.

Avgift för prövning ska betalas:

 för varje anläggning som ansökan avser,
 av den som söker tillstånd,
 även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas.

Avgift för tillsyn

8 § Anmälan
Fast avgift ska betalas för handläggning av anmälan enligt bilaga 1.

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas:

 för varje anläggning som anmälan avser,
 av den som lämnar anmälan.

9 § Fast årlig tillsynsavgift
Fast avgift ska betalas för den tillsyn som kommunen bedriver enligt bilaga 
1.

Fast årlig tillsynsavgift ska betalas från och med det kalenderår som följer 
efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller att 
anmälan har gjorts. Årsavgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp 
för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

Årsavgiften debiteras i förskott. För tillsyn som sker innan årsavgift ska 
betalas, tas timavgift ut för faktiskt nedlagd handläggningstid multiplicerat 
med timtaxan.

I den fasta avgiften ingår:

 Handläggning av planerade inspektioner och övrig tillsyn, 
förberedelser inför och restid i samband med inspektionerna, 
upprättande av inspektionsprotokoll, beslut och andra skrivelser, 
granskning av rapporter och andra redovisningar.

10 § Avgift för övrig tillsyn
För sådan handläggning som inte ingår i den fasta avgiften tas timavgift ut 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timtaxan.
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I den fasta avgiften ingår inte:

 Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att 
verksamhetsutövaren inte följer förelägganden eller förbud

 Handläggning på grund av extraordinära händelser i verksamheten 
eller handläggning av klagomål

Avgiften ska betalas av den som bedriver verksamheten.

Verkställighetsfrågor mm

11 §
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.

12 §
Denna taxa träder i kraft 1 oktober 2019. När det gäller ansökningar och 
anmälningar tillämpas taxan på ärende som kommer in efter detta datum.

Bilaga 1: Fasta avgifter för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter
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Fasta avgifter för prövning och tillsyn enligt 
lagen om tobak och liknande produkter

Kategori Avgift
Ansökan om tillstånd för att sälja 
tobak

10 tim * timtaxan

Ansökan om tillfälligt tillstånd för 
att sälja tobak

9 tim * timtaxan

Anmälan om ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden

8 tim * timtaxan

Anmälan om förändrat tillstånd 2 tim * timtaxan
Årlig tillsynsavgift 6 tim * timtaxan
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2019KS221
   

Page 122 of 583



Sektorn för utbildning och kultur
Dajana Mehdin

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-04-10 2019KS221  003

Instruktion för ungdomsråd i Härryda kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde 16 oktober 2017 i § 159 en ny politisk organisation enligt 
förslag från demokratiberedningen att gälla från mandatperioden 2019-2022. En del i den 
tidigare politiska organisationen har varit att kommunstyrelsen inrättat råd för samråd i 
form av pensionärsråd, råd för funktionshinderfrågor, råd för idéburna organisationer, 
brottsförebyggande råd samt ungdomsforum.

I samband med övergången till ny politisk organisation genomförde kommunstyrelsens 
ekonomiutskott en översyn av rådens roll, uppdrag och organisatoriska placering. 
Översynen avseende kommunstyrelsens ungdomsforum hanterades dock inte inom denna 
översyn, utan har utretts separat inom ramen för ett annat uppdrag om att se över 
formerna för ungdomsinflytande till sektorn för utbildning och kultur. 

Förvaltningen har förslag på ändringar i den nu gällande instruktionen för 
ungdomsforum. Bland annat föreslås att ungdomsforum byter namn till ”ungdomsråd” för 
att i högre utsträckning likställas övriga samrådsorgan inom kommunen. Översynen 
genomfördes under hösten 2018 genom fokusgruppsintervjuer med representanter från 
senaredelens elevråd, Fridaskolans elevråd och Hulerådet (ca 50 ungdomar totalt). 
Ändringsförslagen utgår från de önskemål som ungdomarna framförde och presenteras i 
korthet nedan. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer instruktion för ungdomsråd.  

Kommunfullmäktige upphäver beslut avseende ungdomsforum fattade den 13 december 
2010 § 223. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att framledes besluta om instruktion 
för ungdomsråd. 

Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 16 oktober 2017 i § 159 en ny politisk organisation enligt 
förslag från demokratiberedningen att gälla från mandatperioden 2019-2022. 
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En del i den tidigare politiska organisationen har varit att kommunstyrelsen inrättat råd 
för samråd i form av pensionärsråd, råd för funktionshinderfrågor, råd för idéburna 
organisationer, brottsförebyggande råd samt ungdomsforum. Rådens syfte har varit att ha 
överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för 
organisationer inom respektive område. 

I samband med övergången till ny politisk organisation genomförde kommunstyrelsens 
ekonomiutskott en översyn av rådens roll, uppdrag och organisatoriska placering. 
Översynen resulterade i reviderade instruktioner för pensionärsrådet, rådet för 
funktionshinderfrågor, rådet för idéburna organisationer och brottsförebyggande rådet. 
Översynen avseende kommunstyrelsens ungdomsforum hanterades inte inom denna 
översyn, utan har utretts separat inom ramen för ett annat uppdrag om att se över 
formerna för ungdomsinflytande till sektorn för utbildning och kultur. 

Förvaltningen har förslag på ändringar i den nu gällande instruktionen för 
ungdomsforum. Denna antogs i kommunfullmäktige i § 223 den 13 december 2010. 
Bland annat föreslås att ungdomsforum byter namn till ”ungdomsråd” för att i högre 
utsträckning likställas övriga samrådsorgan inom kommunen. I likhet med de övriga 
råden föreslås även ungdomsrådet vara fortsatt organisatoriskt placerat under 
kommunstyrelsen. Även ungdomsrådet föreslås ha en koppling till välfärdsnämnden 
genom hur den politiska representationen ska utses. Översynen genomfördes under 
hösten 2018 genom fokusgruppsintervjuer med representanter från senaredelens elevråd, 
Fridaskolans elevråd och Hulerådet (ca 50 ungdomar totalt). Ändringsförslagen utgår från 
de önskemål som ungdomarna framförde. 

I korthet föreslås följande ändringar i ungdomsrådets instruktion: 

- Barn och ungas rätt till delaktighet och inflytande i frågor som berör målgruppen 
förtydligas i instruktionen. Barnkonventionen blir svensk lag 2020, vilket bör 
återspeglas i kommunen. 

- Namnbyte från ”ungdomsforum” till ”ungdomsråd” för att i högre utsträckning 
likställas med övriga råd i kommunen.

- Syfte och arbetsuppgifter för ungdomsrådet förtydligas, t.ex. vad gäller 
ungdomarnas möjlighet att påverka i frågor som rör barn och unga. 

- Utsedda ungdomsledamöter ska informera och förankra rådets arbete i sina 
respektive skolor.

- Mötesfrekvensen föreslås minska till minst två sammanträden per år.

Utöver ovanstående ändringar avser förvaltningen även genomföra en förändring av 
mötesstrukturen. Sammanträdet för ungdomsrådet föreslås i huvudsak vara uppdelat så att 
ungdomsrepresentanter från gymnasiet och ungdomsrepresentanter från grundskolan får 
träffa politikerrepresentanterna under två separata sammanträden med paus för en 
gemensam lunch. Även detta förslag baseras på önskemål från ungdomar som deltagit i 
översynen av ungdomsforum om att ha separerade möten. 

Päivi Malmsten
Sektorschef Annika Gry

Verksamhetschef UF
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Bilagor: 

1. Instruktion för ungdomsforum – gällande
2. Ny instruktion för ungdomsråd – förslag till ny text markerad i rött
3. Kommunfullmäktigebeslut angående ungdomsforum § 223
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INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFORUM 
 
 
 
1. SYFTE 
 

Ungdomsforum är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan 
kommunen och företrädare för ungdomar i åldersgruppen 13-19 år. 
 
Ungdomsforum skall inte ta upp enskildas ärenden till behandling. 
 
Ungdomsforum är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen och har inte några 
beslutsfunktioner. Ungdomsforum är dock en viktig kanal till de yngre i samhället. Det är 
därför angeläget att ungdomsforum ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att 
dess synpunkter beaktas. 

 
2. UPPGIFTER 
 

Ungdomarnas representanter kan i ungdomsforum ta initiativ till och aktivt arbeta för 
förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till 
lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör ungdomars förhållanden i 
samhället.  
 
Kommunens företrädare kan informera ungdomsforum om planer och förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation 

 
3. SAMMANSÄTTNING 

 
Kommunstyrelsen representeras av dess presidium. Därutöver utses en representant från 
varje parti i kommunstyrelsen.  
 
Varje grundskola med senaredel i kommunen äger rätt att utse två representanter vardera, 
från årskurs 8 och 9.  
 
Gymnasieskolor i kommunen utser sju ledamöter som är mellan 16-19 år gamla. En av 
platserna skall bemannas av ungdom som bor i kommunen men går i skola utanför 
kommunen. 
 
En jämn könsfördelning ska eftersträvas. 
 
Ungdomsforum äger rätt att till sina sammanträden adjungera företrädare för 
kommunförvaltningen eller för andra myndigheter och organisationer. Kommundirektören 
deltar vid varje sammanträde. 
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4. ARBETSFORMER 
 

Kommundirektören är samtalsledare vid ungdomsforums sammanträden. 
  
Ungdomsforum administreras inom sektorn för utbildning och kultur.  
 
Planeringsledare ansvarar för förarbete, kallelser och dokumentation i samarbete med 
enhetschef fritid/ungdom. 
 
Enhetschefen för fritid/ungdom samordnar kontakterna mellan ungdomarna och ger dem 
stöd i arbetet. 

 
Ungdomsforum sammanträder minst fem gånger per år.  
 
Ungdomsforums ställningstaganden och initiativ skall redovisas i anteckningar efter varje 
sammanträde som publiceras på kommunens webbsida.  

 
5. MANDATTID  

 
De av kommunstyrelsen valda ledamöternas mandattid sammanfaller med den för 
kommunala nämnder gällande tiden. Avgår ledamot före mandattidens utgång, utses ny 
ledamot för återstående tid. Ungdomsrepresentanterna utses för en period av två år i 
samband med elevrådsvalen inför varje läsår. 
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INSTRUKTION 

FÖR

UNGDOMSRÅDET

Gällande från den X augusti 2019

Fastställd av kommunstyrelsen 
den X augusti 2019, § X
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INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFORUMRÅDET

1. SYFTE

Ungdomsrådet är ett referensorgan för överläggningar, samråd och utbyte av ömsesidig 
information mellan beslutsfattare i kommunen och företrädare för ungdomar i åldersgruppen 
13-19 år i årskurs 8 och 9 samt gymnasiet. Syftet med ungdomsrådet är att ungdomar i 
kommunen ska få större möjlighet att påverka frågor som rör barn och unga, samt att öka 
intresset för demokrati och politik.

Ungdomsrådet ska inte ta upp enskildas ärenden till behandling.

Ungdomsrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. och har inte några 
beslutsfunktioner. Ungdomsrådet är dock en viktig kanal till de yngre i samhället. Det är därför 
angeläget att ungdomsforum ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess 
synpunkter beaktas. Ungdomsrådet är ett referensorgan i frågor som berör barn och unga inom 
såväl kommunstyrelsens som välfärdsnämndens ansvarsområde.

2. UPPGIFTER

Ungdomarnas representanter kan i ungdomsrådetforum ta initiativ till och aktivt arbeta för 
förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga 
anpassningar av det verksamhetsutbud som berör ungdomarnas förhållanden i samhället. och 
förbättringar av kommunala tjänster och service som rör barn och ungas förhållanden i 
samhället.

Ungdomsrepresentanterna har även möjlighet att ställa frågor, framföra synpunkter och lämna 
uttalanden i frågor som rör målgruppen. 

Kommunens företrädare kan ska vid varje sammanträde informera ungdomsrådetforum om 
planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör 
målgruppen. 

3. SAMMANSÄTTNING

Kommunstyrelsen representeras av dess presidium. Därutöver utses en representant från varje 
parti i kommunstyrelsen. Kommunen representeras av de tre kommunalråden samt en 
företrädare för varje politiskt parti som finns representerat i kommunfullmäktige. Ledamöterna 
utses av kommunstyrelsen. Kommundirektören har närvarorätt vid varje sammanträde.

Varje grundskola med senaredel högstadium  i kommunen oavsett utförare äger rätt att utse två 
representanter per skola. Representanterna kan antingen gå i årskurs 8 eller årskurs 9.

Gymnasieskolor i kommunen utser sju tolv ledamöter som är mellan 16-19 år gamla. Antalet 
ledamöter per gymnasieskola utses i relation till elevantal. En av platserna skall bemannas av 
ungdoms som bor i kommunen men går i skola utanför kommunen. Utöver det kan 
ungdomsrådet besluta att 3 platser bemannas av ungdomar som bor i kommunen men går i 
gymnasieskola utanför kommunen.

Utsedda ungdomsledamöterna ska informera om och förankra rådets arbete i sina respektive 
skolor.
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En jämn könsfördelning ska eftersträvas. 

Ungdomsforumrådet äger rätt att till sina sammanträden adjungera företrädare för 
kommunförvaltningen eller för andra myndigheter och organisationer. Kommundirektören 
deltar vid varje sammanträde.  

4. ARBETSFORMER
Kommundirektören är samtalsledare vid ungdomsforums sammanträden. 
Ungdomsforum sammanträder minst fem gånger per år. Ungdomsrådetforum sammanträder 
minst två gånger per år, eller oftare om någon särskild fråga kräver samråd med eller 
information till rådet.
Ungdomsrådet administreras inom sektorn för utbildning och kultur. Rådet kan inom sig utse 
en ordförande för grundskolan samt en ordförande för gymnasieskolan bland de deltagande 
ungdomsrepresentanterna. Ordförande i kommunstyrelsen eller välfärdsnämnden är i dessa fall 
vice ordförande. Om ungdomsrepresentant ej är ordförande inträder verksamhetschef inom 
sektorn för utbildning och kultur som ordförande. Ordförandena utses på ett år. 
Planeringsledare ansvarar för förarbete, kallelser och dokumentation i samarbete med 
enhetschef fritid/ungdom. 
Enhetschefen för fritid/ungdom samordnar kontakterna mellan ungdomarna och ger dem stöd i 
arbetet. 

Verksamhetschef och verksamhetsutvecklare inom Utveckling och Flerspråkighet kallar 
ungdomsledamöter till förberedande möten inför varje sammanträde. Dagordning stäms av 
med ordförande och vice ordförande i god tid före sammanträdet. Dagordning samt handlingar 
och beslutsunderlag ska delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att 
vidareinformation och beredning underlättas. 

Som ungdomsrepresentant är åtagandet att förbereda sig inför varje sammanträde och 
tillsammans med de andra ungdomarna skapa ett bra underlag av frågor. 

Rådets ställningstaganden och initiativ ska redovisas i protokoll efter varje sammanträde som 
justeras av ledamot från ungdomsrådet och delges rådets ledamöter, kommunstyrelsen samt 
välfärdsnämnden. Av dokumentationen ska framgå de synpunkter som förts fram. Protokollen 
ska göras tillgängliga på kommunens webbplats. 

5. MANDATTID

De av kommunstyrelsen valda Ledamöternas mandattid sammanfaller med den för kommunala 
nämnder gällande tiden. Avgår ledamot före mandattidens utgång, utses ny ledamot för 
återstående tid. 

Ungdomsledamöterna utses för en period av ett två år i samband med elevrådsvalen 
representationsval på respektive skola inför varje läsår. 

6. DEMOKRATISKA VÄRDERINGAR

Ungdomsrådets arbete ska genomsyras av demokratiska värderingar vilket innebär att alla ska 
behandlas lika oavsett kön, könsidentitet, ålder, religion, etnisk tillhörighet, 
funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 
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Utvecklingsfunktionen 
Martina Johansson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-07-16 2019KS445  011

Inriktning för utveckling av Råda säteri

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2017, i § 291, att kommunen skulle överta 
ansvaret för att utveckla Råda säteri och för uthyrning av objekten inom området samt att 
göra området till en välkänd och naturlig mötesplats för lokalbefolkningen. 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2017, § 214, om att befintlig 
budget/plan för 2018-2022 skulle utökas för att skapa förutsättningar för genomförande 
av kommunstyrelsens beslut om inriktning. 

Kommunen fick tillbaka rådigheten över Råda säteri i juni 2018. För att nu ytterligare 
tydliggöra riktningen för det fortsatta arbetet med Råda säteri har förvaltningen utarbetat 
ett förslag till inriktningsdokument vars syfte är att visa Härryda kommuns viljeriktning 
för Råda säteris framtid och ge vägledning i kommande utveckling av området.

Det övergripande målet är att öka områdets attraktionskraft och stärka Råda säteri som 
besöksmål. Visionen för Råda säteri är att det ska vara en levande och modern 
säterimiljö, kommuninvånarnas självklara mötesplats oavsett generation, bakgrund eller 
tid på året. Råda säteri ska utvecklas utifrån värdeorden tillgängligt, relevant och 
dynamiskt.

Genomförandet av inriktningen innebär ett flertal konkreta aktiviteter, bland annat att 
vidareutveckla samverkan mellan aktörerna som idag finns inom området, skapa en 
grafisk profil, fortsatt systematiskt underhålls- och renoveringsarbete, upplåta säteriets 
huvudbyggnad för restaurangverksamhet, att hyra ut flera lokaler och byggnader, 
uppdatera planen för fortsatt utveckling av park och trädgård samt att skapa en 
naturlekplats i området. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer inriktning för utveckling av Råda säteri i enlighet med 
inriktningsdokument daterat den 5 augusti 2019. 
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Ärendet

Bakgrund
Råda säteri, beläget i Mölnlycke vid Rådasjön, är en välbevarad kulturhistoriskt mycket 
intressant miljö. Säteriet byggnadsminnesförklarades 1969 och har särskilda 
skyddsföreskrifter. 

Härryda kommun äger sedan 1965 området runt Råda säteri, och sedan 1970 även 
huvudbyggnaden med tillhörande byggnader. Kommunen har i många år haft ett 
arrendeavtal med Råda Säteri & Gästgifveri AB om drift av restaurangverksamhet i 
huvudbyggnaden och sedan 2011 även ett hyresavtal med Råda Säteri & Gästgifveri AB 
omfattande alla byggnader samt marken i området. Hyresgästen hade även rätt att i andra 
hand upplåta delar av hyresobjektet till andra verksamheter.

2011 antog kommunstyrelsen ”Program för Råda säteri” och gav förvaltningen i uppdrag 
att utveckla området kring Råda säteri till ett lokalt rekreationsområde och till ett mer 
attraktivt område för närturism.

23 oktober 2017, i § 291, beslutade kommunstyrelsen om en fortsatt inriktning för 
utvecklingen av Råda som innebar följande: 

”Kommunen övertar ansvaret för att utveckla området och ansvarar för uthyrning av 
objekten. Satsningar görs för att göra området till en välkänd och naturlig mötesplats för 
lokalbefolkningen. Årliga aktiviteter arrangeras inom bland annat trädgård, kultur, mat 
och dryck, fritid, naturupplevelser och utbildning för att locka dit besökare.” 

Kommunfullmäktige beslutade 11 december 2017, § 214, om att befintlig budget/plan för 
2018-2022 skulle utökas för att skapa förutsättningar för genomförande av 
kommunstyrelsens beslut om inriktning. 

Råda Säteri & Gästgiveri AB gick i konkurs 2018 och lämnade därmed Råda säteri. 
Kommunen fick tillbaka rådigheten över Råda säteri i juni 2018.

Nuläge
Sedan kommunen fick rådighet över Råda säteri har en genomgång gjorts av avtal för de 
aktörer och verksamheter som finns i området. Dialog pågår med andra aktörer som visat 
intresse av att etablera sig på området. 

En upphandling har gjorts av caféverksamhet och sedan juni 2019 finns Trädgårdscaféet 
på plats. Kommunen har även gjort en upphandling av grönyteskötseln i området, då det 
tidigare avtalet löpte ut.

Arbetet med underhåll och renovering av de olika byggnaderna inom området följer en 
vårdplan som pekar ut behov av åtgärder både kort- och långsiktigt, dessutom finns ett 
åtgärdsprogram som ytterligare konkretiserar vad som behöver göras och utifrån detta 
görs prioriteringar och tidsplaner. Det finns även ett förslag till program för utveckling av 
säteriets park och trädgård, utarbetat 2016 av Kolbjörn Waern, landskapsarkitekt för 
kulturhistoriska miljöer.
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Inriktningsdokumentets syfte
För att ytterligare tydliggöra riktningen för det fortsatta arbetet med Råda säteri har 
förvaltningen utarbetat ett förslag till inriktningsdokument. Syftet är att visa Härryda 
kommuns viljeriktning för Råda säteris framtid och ge vägledning i kommande 
utveckling av området. 

Till grund för inriktningsdokumentet ligger en rapport som utarbetats av destinations- och 
konceptutvecklare Jonas Holmsgård och Philip Rafstedt. De har haft förvaltningens 
uppdrag att göra en studie med syfte att skapa en bild av Råda säteris förutsättningar och 
hur platsen bäst förvaltas för att skapa ett fortsatt och långsiktigt mervärde för 
Härrydaborna.

Inriktningsdokumentet är övergripande och ska ge underlag för att kommunen ska kunna 
omsätta idéer och förslag till verklighet utifrån prioritetsordning och tidplan. Dessutom 
ska inriktningen vara vägledande vid kommande åtgärder, till exempel upphandling av 
och avtalstecknande med driftentreprenörer och hyresgäster på Råda säteri.

Inriktningen i korthet
Råda säteri är på många sätt unikt, här finns historia och framtid, kultur och natur, 
aktiviteter och upplevelser. Ett besök på Råda ska alltid erbjuda en känsla av de 
möjligheter som området bjuder, alltid locka till att vilja komma tillbaka. 

Det övergripande målet är att öka områdets attraktionskraft och stärka Råda säteri som 
besöksmål. Visionen för Råda säteri är att det ska vara en levande och modern 
säterimiljö, kommuninvånarnas självklara mötesplats oavsett generation, bakgrund eller 
tid på året. 

Råda säteri ska utvecklas utifrån tre värdeord:

 Tillgängligt - öppet, välkomnande och inkluderande. 
 Relevant - förankrat, uppdaterat och intressant, 
 Dynamiskt - levande, överraskande och djärvt.

Genomförandet 
Genomförandet av inriktningen innebär i korthet följande konkreta aktiviteter som första 
steg:

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

 Skapa en grafisk profil för Råda säteri, förstärk skyltningen inom området
 Kommunicera mer och tydligt om utbudet som finns idag på Råda
 Fortsätta påbörjat systematiskt underhålls- och renoveringsarbete
 Upplåta säteriets huvudbyggnad för restaurangverksamhet
 Hyra ut flera lokaler och byggnader
 Uppdatera planen för fortsatt utveckling av park och trädgård
 Skapa en naturlekplats i området
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Ekonomiska förutsättningar
Kommunfullmäktiges beslut i december 2017 innebar att en drift- och investeringsbudget 
tillskapades för arbetet med Råda säteri. Driftbudgeten omfattar totalt ca 10 500 tkr för 
treårsperioden 2018-2020 och investeringsbudgeten omfattar totalt ca 20 500 tkr för 
femårsperioden 2018-2022. En grundläggande del i inriktningen framåt är att Råda säteri 
så långt det är möjligt ska bära sina egna kostnader. Därför är intäkter, t ex från uthyrning 
av lokaler och byggnader inom området, av största vikt. 

Organisering av arbetet
Förvaltningens arbete med Råda säteri leds via en styrgrupp, bestående av bland annat 
sektors- och funktionschefer för de sektorer som på något sätt är involverade i arbetet 
med Råda säteri. 

Kommunens besöksnäringsutvecklare har uppdraget att vara projektledare för arbetet 
med Råda säteri och att driva utvecklingen på området. Även inom fastighetsenheten 
finns en projektledare för att hålla samman arbetet med drift och underhåll av de olika 
byggnaderna. 

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilagor: Inriktning för utveckling av Råda säteri

Förstudie & riktning för framtida verksamhet på Råda säteri, daterad 14 
augusti 2019 från destinations- och konceptutvecklare Jonas Holmsgård 
och Philip Rafstedt.
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1. Dokumentets syfte 
Detta dokuments syfte är att visa Härryda kommuns viljeriktning för Råda 
säteris framtid och ge vägledning i kommande utveckling av området. 
Dokumentet är övergripande och ska ge underlag för att kommunen ska 
kunna omsätta idéer och förslag till verklighet utifrån prioritetsordning och 
tidplan. Dessutom ska inriktningen vara vägledande vid kommande 
åtgärder, till exempel upphandling av och avtalstecknande med 
driftentreprenörer och hyresgäster på Råda säteri. 
Inriktningsdokumentet ska årligen kompletteras med mer konkreta 
handlings- och åtgärdsplaner som beskriver hur arbetet för genomförandet 
av inriktningen ska bedrivas.  
 

2. Bakgrund 

2.1. Råda säteris historia i korthet 
Råda säteri, beläget i Mölnlycke vid Rådasjön, är en välbevarad 
kulturhistoriskt mycket intressant miljö. Säteriet har anor från medeltiden 
och omnämns redan på 1300-talet. Nuvarande huvudbyggnad uppfördes på 
1700-talet och har huserat flera namnkunniga släkter i den svenska moderna 
historien. Runt huvudbyggnaden finns ett flertal mindre byggnader av olika 
slag. Säteriet byggnadsminnesförklarades 1969 och har särskilda 
skyddsföreskrifter. 
 
Säteriet är beläget i ett naturreservat runt Rådasjön och för reservatet gäller 
särskilda föreskrifter. 
 

2.2. Härryda kommun och Råda säteri 
Härryda kommun äger sedan 1965 området runt Råda säteri, och sedan 1970 
även huvudbyggnaden med tillhörande byggnader. Kort efter förvärvet 
byggde kommunen ridhus, rustade upp huvudbyggnaden, vägen och 
parkeringsplatsen i området. Ett arrendeavtal slöts med Råda Säteri & 
Gästgifveri AB om drift av restaurangverksamhet i huvudbyggnaden.  
 
Under 2011 skrevs ett hyresavtal med Råda Säteri & Gästgifveri AB som 
omfattade alla byggnader samt marken från scoutstugan i öst till 
parkeringen i väst.  Enligt avtalet fick hyresgästen rätt att bedriva 
restaurang-, café-, konferens-, fest- och logiverksamhet, samt rätt att 
anordna aktiviteter så som teater, konserter, utställningar och 
trädgårdsvisningar. Hyresgästen hade även rätt att i andra hand upplåta delar 
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av hyresobjektet till andra verksamheter. Hyresgästen skulle enligt avtalet 
stå för visst inre underhåll samt underhåll och skötsel av delar av 
trädgården.  
 
Kommunstyrelsen antog 2011 ”Program för Råda säteri” och gav 
förvaltningen i uppdrag att utveckla området kring Råda säteri till ett lokalt 
rekreationsområde och till ett mer attraktivt område för närturism.  
 
Utifrån programmet arbetade förvaltningen med att rusta upp parken, 
arrangerade kurser och trädgårdsdagar, aktiviteter för skolelever, arbete med 
skyltning och marknadsföring för att öppna upp parken för allmänheten.  
 
Gerbianska trädgården har tillsammans med kommunen gjort Råda säteri till 
en plats känd för sin park och trädgård, bland annat genom deltagande  
i projektet Gothenburg Green World tillsammans med de stora parkerna i 
regionen, vilket innebar marknadsföring lokalt, nationellt och 
internationellt. I samband med projektet skapades flera av de kända 
rabatterna på området och Råda säteri positionerade sig som en besökspark 
för de trädgårdsintresserade vilket fortfarande lockar besökare till området. 
Även växthuset och köksträdgården tillkom via ett EU-projekt. 
 
23 oktober 2017, i § 291, beslutade kommunstyrelsen om en fortsatt 
inriktning för utvecklingen av Råda som innebar följande:  
 
”Kommunen övertar ansvaret för att utveckla området och ansvarar för 
uthyrning av objekten. Satsningar görs för att göra området till en välkänd 
och naturlig mötesplats för lokalbefolkningen. Årliga aktiviteter arrangeras 
inom bland annat trädgård, kultur, mat och dryck, fritid, naturupplevelser 
och utbildning för att locka dit besökare.”  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11, § 214, om att befintlig 
budget/plan för 2018-2022 skulle utökas för att skapa förutsättningar för 
genomförande av kommunstyrelsens beslut om inriktning. Beslutet innebar 
en driftbudget med totalt ca 10 500 tkr för treårsperioden 2018-2020 och en 
budget för investeringar om totalt ca 20 500 tkr för femårsperioden 2018-
2022.  
 
Råda Säteri & Gästgiveri AB gick i konkurs 2018 och lämnade därmed 
Råda säteri. Kommunen fick tillbaka rådigheten över Råda säteri i juni 
2018.  
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3. Nuläge 
Förvaltningen har arbetat med uppdraget att utveckla Råda säteri till en 
välkänd och naturlig mötesplats för lokalbefolkningen genom att 
vidareutveckla befintligt driftsätt och ändamål med användningen av 
säteriet.  
 
Sedan kommunen fick rådighet över Råda säteri har en genomgång gjorts av 
avtal för de aktörer och verksamheter som finns i området. I dag är följande 
verksamheter etablerade på området och har någon form av avtal med 
kommunen för sin verksamhet; Gerbianska Trädgården, Trädgårdscaféet, 
Nordiska Kafferosteriet, Råda ridklubb, Friluftsfrämjandet, Råda 
sportfiskeklubb, Mölnlycke Biodlarförening och Hermods. Dessutom finns 
tillfälligt några aktörer på plats i Hantverkshuset under sommaren 2019. 
Dialog pågår med andra aktörer som visat intresse av att etablera sig på 
området.  
 
En upphandling har gjorts av caféverksamhet och sedan juni 2019 finns 
Trädgårdscaféet på plats.  
 
För arbetet med underhåll och renovering av de olika byggnaderna inom 
området finns en vårdplan upprättad som pekar ut behov av åtgärder både 
kort- och långsiktigt. För varje byggnad finns dessutom ett åtgärdsprogram 
som ytterligare konkretiserar vad som behöver göras och utifrån detta görs 
prioriteringar och tidsplaner. Åtgärder är avstämda med Länsstyrelsen för 
att följa skyddsbestämmelserna utifrån att byggnaderna är 
byggnadsminnesmärkta. I förvaltningens Fastighetsenhet finns en särskild 
projektledare som arbetar med fokus på Råda säteri.  
 
Råda säteris park och trädgård ska både förvaltas och utvecklas. Kommunen 
har gjort en upphandling av grönyteskötseln i området, då det tidigare 
avtalet löpte ut. Det finns ett förslag till program för utveckling av säteriets 
park och trädgård, utarbetat 2016 av Kolbjörn Waern, landskapsarkitekt för 
kulturhistoriska miljöer.  
 
I juni 2018 tillsatte kommunen också en tjänst som besöksnäringsutvecklare 
med uppdrag att vara projektledare för arbetet med Råda säteri och att driva 
utvecklingen på området.   
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4. Inriktningen för Råda säteri

4.1. Inledning  
Här beskrivs inriktningen för fortsatt utveckling av Råda säteri. Inriktningen 
beskrivs via ett övergripande mål, en vision, tre värdeord samt en 
upplevelseidé. Detta utgör sammantaget det som ska styra och genomsyra 
Råda säteris framtida utveckling.  

Råda säteri har alla förutsättningar för att utvecklas till en välkänd och 
naturlig mötesplats för lokalbefolkningen. Råda säteri har historien, platsen, 
husen, trädgården, naturen, människorna, kulturen, kunnandet och nätverken 
– här finns en unik potential.

Kommunen har anlitat Jonas Holmsgård och Philip Rafstedt, destinations- 
och konceptutvecklare, för att göra en studie med syfte att skapa en bild av 
platsens förutsättningar och hur den bäst förvaltas för att skapa ett fortsatt 
och långsiktigt mervärde för Härrydaborna. Uppdraget har varit uppdelat i 
två delar: dels att göra en nulägesanalys, dels att föreslå en riktning framåt. 
Resultatet presenteras i en rapport: Förstudie & riktning för framtida 
verksamhet på Råda säteri, se bilaga. Rapporten och dess slutsatser och 
rekommendationer utgör grund för detta inriktningsdokument.  

4.2. Övergripande mål 
Det övergripande målet är att öka områdets attraktionskraft och stärka Råda 
säteri som besöksmål.  

4.3. Vision 
Råda Säteri ska vara en levande och modern säterimiljö, 
kommuninvånarnas självklara mötesplats oavsett generation, bakgrund 
eller tid på året.  

4.4. Värdeord 
Visionen beskriver nycklarna för Råda säteris fortsatta utveckling. För att 
ytterligare förstärka identitet och riktning kompletteras visionen med tre 
värdeord.  

• Tillgängligt - Råda säteri ska vara öppet, välkomnande och
inkluderande.

• Relevant - Råda säteri ska vara förankrat, uppdaterat och intressant,

• Dynamiskt - Råda säteri ska vara levande, överraskande och djärvt.
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4.5. Upplevelseidé 
Råda säteri är på många sätt unikt, här finns historia och framtid, kultur och 
natur, aktiviteter och upplevelser. Ett besök på Råda ska alltid erbjuda en 
känsla av de möjligheter som området bjuder, alltid locka till att vilja 
komma tillbaka.  
 
Några grundläggande delar i vad som ska skapa upplevelsen på Råda säteri 
är följande; 
 
Det enkla och det äkta ska vara utgångspunkt, finessen med enkelhet och 
strävan efter äktheten i upplevelser ska löpa som en röd tråd på Råda säteri. 
Råda ska vara som ett ”vardagsrum” för besökarna, det förutsätter en 
vardaglig enkelhet men också en charm och värme.  
 
Den gröna trenden ska synas på Råda, t ex genom hur park och trädgård 
utvecklas och görs tillgängliga för besökarna samt i utbud både vad gäller 
aktiviteter som sortiment. Det kan också handla om att odla själv, att handla 
närodlat och närproducerat eller att få kunskap om odling.   
 
Den historia och de kulturminnen som präglar området ska kännas och 
kunna återupplevas, t ex genom modern teknik, arkitektur, konst, mat, lek, 
fritid eller med skådespel. Här möts historien, samtiden och framtiden.  
 

4.6. Ekonomi 
Kommunfullmäktiges beslut i december 2017 innebar att en drift- och 
investeringsbudget tillskapades för arbetet med Råda säteri. En 
grundläggande del i inriktningen framåt är att Råda säteri så långt det är 
möjligt ska bära sina egna kostnader. Därför är intäkter, t ex från uthyrning 
av lokaler och byggnader inom området, av största vikt. 
 
 
 

5. Genomförandets första steg 
Arbetet med att genomföra inriktningen och att förverkliga visionen ska 
utgå från dessa punkter:  
 

5.1. Lyft det som är bra – förstärk samverkan 
Det finns redan mycket bra på Råda säteri som tillsammans skapar ett 
självklart besöksmål. Här finns kommersiella aktörer, föreningsliv och 
kulturutbud som tillsammans med kommunen blir partners i 
utvecklingsarbetet. Det som redan finns på plats ska lyftas mer och genom 
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samverkan och samarbete kan ytterligare mervärden skapas, olika 
arrangemang/aktiviteter kan komplettera och stötta varandra. 
 

5.2. Tydlig profil och identitet – återuppbygg varumärket 
Råda säteri har alltid varit en levande miljö och ska fortsätta vara relevant i 
sin samtid. Profil, inriktning och identitet för Råda säteri behöver förstärkas 
och förankras. Varumärket behöver återuppbyggas och på ett tydligt sätt 
kommunicera ett modernt säteri i en attraktiv kulturhistorisk miljö som är 
relevant som ett nutida levande besöksmål.  
 

5.3. Kommunicera 
För den fortsatta utvecklingen av Råda säteri är kommunikation helt 
centralt. Det handlar om att kommunicera det som faktiskt redan skapar ett 
innehåll till platsen, t ex badplats, park och trädgård, café, plantskola och 
ridhus. Det handlar också om att ta fram en grafisk profil och att göra ett 
program för hur skyltningen på området ska utformas, hur 
kommunikationen ska se ut i media respektive på plats och vilken tonalitet 
som ska användas. 
 

5.4. Aktivera – skapa fler aktiviteter 
Aktiviteter och event som appellerar till matupplevelser, park och trädgård, 
natur, barn och familj, hantverk, kultur och historia kommer ha en given 
plats på Råda säteri. Här kommer en samverkan ske med de verksamheter 
som idag finns på Råda säteri samt med andra som kan vara aktuella vid 
respektive tillfälle. Arbete ska ske systematiskt och i bred samverkan för att 
planera och genomföra aktiviteter, t ex genom kalendarium, årshjul och 
kontinuerliga samverkansmöten med alla aktörer.  
 

5.5. Addera – nya verksamheter, nya upplevelser 
Matupplevelser kommer vara en de viktigaste besöksanledningarna över 
året jämte besök i park och trädgård. I stora huset bör det finnas en 
restaurang som drivs av en extern aktör och som går i linje med den 
upplevelseidé som beskrevs ovan. Det bör också skapas fler platser för 
servering i park och trädgård samt i anslutning till och runt om det stora 
huset för att öka attraktionen som besöksmål generellt och för restaurangen i 
synnerhet. 
 
Även fastigheter som idag inte används bör så långt det är möjligt hyras ut 
till aktörer/verksamheter som har utbud och aktiviteter som ligger i linje 
med den nu angivna inriktningen.  

Page 145 of 583



  
 
 
 

9 
 

 

9 

 
Trädgård och park är till för alla och det finns idag flera sittplatser med bord 
och stolar för medhavd fika. Att skapa fler integrerade picknickplatser i 
trädgården är ett sätt att öka attraktionskraften till området.  
Att addera en naturlekplats till området skulle också innebära att 
attraktionskraften för t ex barnfamiljer ökar. 
 

5.6. Underhåll och utveckling - byggnader, park och trädgård 
Arbetet med underhåll och utveckling av byggnaderna inom området sker 
med förslaget till vårdplan och detta inriktningsdokument som grund.  
Förslaget till program för utveckling av park och trädgård ska uppdateras 
med inriktningsdokumentet som bas för att ge underlag för 
ställningstaganden kring fortsatt utveckling av park och trädgård.  
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Förstudie & riktning för framtida verksamhet på Råda Säteri 

Bakgrund 
Råda Säteri ägs av Härryda kommun. Efter att driften åter hamnat i kommunens regi har 
beslut tagits att byggnaderna och området ska främja kommunens kultur-, fritid- och 
naturliv. Det finns en vision att platsen ska tilltala en bred målgrupp av kommunens invånare 
och därmed bli en aktiv mötesplats över generationer, bakgrunder och intressen. Målet är 
därmed att skapa en destination, främst för lokala besökare, kontrollerad av kommunen. 

Uppdrag 
Denna förstudie syftar till att skapa en bild av platsens förutsättningar och hur den bäst 
förvaltas för att skapa ett fortsatt och långsiktigt mervärde för Härrydaborna.  
Uppdraget är uppdelat i två delar: dels en nulägesanalys, dels en föreslagen riktning framåt. 

Syfte  
Syftet med arbetet är att ta fram ett dokument som skapar en tydlig riktning för 
verksamheten i framtiden. Efter genomfört uppdrag ska Härryda kommun kunna omsätta 
idéer och förslag till verklighet enligt en möjlig prioritetsordning och grov tidplan.  
Dessutom ska arbetet vara behjälpligt vid kommande upphandling av driftare och 
hyresgäster på Råda Säteri. 

Övergripande mål – öka områdets attraktionskraft, börja bygga en destination! 
Kommunen måste skapa tydliga associationer och mervärden som gör området mer relevant 
för besökare och som samtidigt skapar en tydlighet som bidrar till att särskilja Råda Säteri 
från andra platser och utbud.  

Dokumentet och dess upphovsmän 
Dokumentet du läser är en skriftlig sammanfattning av en utredning och en rapport utförd 
och presenterad av J.Holmsgård AB under 2018/19 på uppdrag av Härryda Kommun.  
Bakom rapporten står Jonas Holmsgård och Philip Rafstedt, bägge med mångårig erfarenhet 
av utveckling och marknadsföring av besöksmål, hotell och restauranger över hela världen. 
Bland tidigare uppdragsgivare kan nämnas Liseberg, Destination Funäsfjällen, 25Hours 
Hotel, Nordic Choice, Säfsen, Ramundberget, Radison Hotels m.fl.  
Samtliga bilder i dokumentet är av upphovsrättsliga skäl rättighetsfria och kommer från 
Unsplash. De är tänkta att illustrera innehåll och tankar, bilderna gör alltså inte anspråk på 
att föreställa Råda Säteri. 

Dnr 2019KS445
Inkom 2019-08-14
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Nuläge i sammanfattning 
Idag lever Råda Säteri i mångt och mycket på gamla meriter, men bilden av vad Råda Säteri 
är och för vem det finns till är minst sagt splittrad. Idag finns det ett antal grupper med 
specialintressen eller ”redan invigda” som nyttjar platsen frekvent, men för en bredare 
allmänhet är det svårt att veta vad Råda Säteri erbjuder och till vad av detta man är 
välkommen som tillfällig besökare.  
Bland en äldre generation Härrydabor, och Göteborgare/Västsvenskar, associeras Råda 
Säteri främst med god mat, festliga tillställningar och en air av exklusivitet. Här åt man fina 
julbord, gick på bröllop eller påkostade konferenser. I detta sammanhang är det dock viktigt 
att påminna om att det här är många år sedan, och att snart sagt ingen verksamhet idag kan 
leva på att erbjuda denna sorts utbud. Marknaden har ändrat sig radikalt sedan den tid som 
av många ses som Råda Säteris glansdagar.  
Trädgården och plantskolan är en annan bild av Råda Säteri. Å ena sidan en imponerande, 
parkliknande herrgårdsträdgård som man som besökare kan njuta av – åtminstone på håll 
och med ögat. För förstagångsbesökaren är det dock väldigt oklart var man får gå och hur 
man faktiskt får nyttja trädgården. Vad det gäller Gerbianska Trädgården så lider den lite av 
samma problematik, något som för övrigt delas med både ridklubben och sportfiskeklubben: 
Det är svårt att som besökare förstå om dessa verksamheter är en del av det publika 
utbudet, eller något som enbart är tillgängligt för medlemmar/inbjudna besökare.  
Att badplatsen vid Hästviken och promenadstråket på Labbera är publikt är tydligt, men det 
känns inte nödvändigtvis som en del av Råda Säteri. Ägandeskapet, tillhörigheten och 
tydligheten är en nyckelfråga som vi ser det – om Råda Säteri ska bli ett attraktivt och 
livskraftigt besöksmål måste de olika verksamheterna, från gångtunneln under vägen ända 
ut till Labbera kännas som de hör ihop och hjälper till att bygga upplevelsen och 
destinationen Råda Säteri.  
 
 
 
Olika intressenter – olika målbilder 
Vi tror det är viktigt att reda ut att det finns olika tankar och önskemål om verksamheten på 
Råda, beroende på vem man är: Kommunen har en bild om att skapa en attraktiv mötesplats 
för många kommuninvånare (och tillresta besökare kanske) vid många tillfällen. De vill 
samtidigt bevara befintliga natur- och kulturvärden. I sammanfattning kan man säga att 
kommunen vill ha ett lokalt rekreationsområde för sina invånare och besökare. Men – och 
det här är ett väldigt viktigt men – kommunen vill att Råda Säteri på sikt ska kunna bära sina 
egna kostnader. De är alltså inte intresserade av att över lång tid stoppa in pengar i Råda 
Säteri för att det ska fungera.  
Kommuninvånarna delar nog till stor del kommunens bild, de vill ha också ha en levande och 
attraktiv mötesplats, men de är otåliga och de vill helst att allt skulle varit klart igår. Vi tror 
att de flesta i grunden delar uppfattningen om att inte kommunen ska investera en massa 
pengar i verksamheten, åtminstone inte ”på bekostnad” av skolor, äldrevård eller annan 
kommunal service. Samtidigt vet vi att det finns en stolthet över Råda Säteri som kan 
jämföras med Mölndalsbornas stolthet över Gunnebo Slott eller Göteborgarnas stolthet över 
Slottskogen och där tror vi inte att det är en stor fråga för de flesta invånare vad kommunen 
betalar för verksamheten. Ekonomin blir därmed en komplex fråga för invånarna. För många 
av dem är Råda Säteri dessutom snarast synonymt med verksamheterna därute: Ridklubben, 
Sportfiskeklubben, Gerbianska Trädgården, Café och eventuell restaurangverksamhet.  
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Detta leder oss över till de som driver, och möjligen ska komma att driva, verksamhet på 
området: Deras funderingar handlar förstås till stor del om flödet av besökare: Hur 
säkerställer man en attraktionskraft som garanterar besökare även en tisdagsförmiddag i 
november? Miljön och möjligheterna är fantastiska, men samtidigt är konkurrensen tuff och 
det finns en hel del liknande besöksmål både i närområdet, regionen och i landet. Hur hittar 
man en unik form för en verksamhet som fungerar idag och vem är egentligen målgruppen? 
Hur når man ut och vems ansvar är det att kommunicera Råda Säteris existens, utbud och 
program?  
Besökarna slutligen, oavsett om de är kommuninvånare eller inte, bryr sig sällan eller aldrig 
om vem som betalar kalaset. Vi vågar påstå att väldigt få besökare på Tjolöholm, Nääs Slott, i 
Slottskogen, eller för den delen på Liseberg, funderar över på vem som äger och finansierar 
verksamheten. Om ett besöksmål är kommunalt eller privat, och om det bär sig ekonomiskt 
har ingenting med att göra om det är intressant och attraktivt ur ett gästperspektiv. Som 
besökare vill man bara ha en bra upplevelse och man är bortskämd genom det oerhörda 
utbud man har att välja på.  
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Platsens förutsättningar 
 
Byggnaderna: 
Efter en ståtlig och imponerande första anblick visar det sig snart att många av byggnaderna 
har sett bättre dagar. Detta gäller såväl exteriört, som interiört - även om det handlar om 
olika behov. På en del håll behövs funktionsmässigt underhåll, interiörmässigt handlar det i 
många fall om att man tidigare renoverat sönder och att byggnaderna därmed känns det 
som de fastnat i ett 1970-tal som har väldigt lite med både med en modern upplevelse och 
ett 1700-tals säteri att göra. 
 
Området 
Att Råda Säteri både ligger väldigt naturskönt och har fantastiska förutsättningar behöver vi 
knappast orda så mycket om. Det som är intressant med området idag är att det är så oklart 
vad som faktiskt ÄR Råda Säteri. Vi är övertygade om att namnet i första hand förknippas 
med den pampiga huvudbyggnaden och dess trädgård, men området är så mycket större 
och detta förtjänar att tydliggöras. Att man redan efter gång-/cykeltunneln från 
centrumhållet faktiskt kommer in på Råda Säteri är något som idag inte alls framgår. Inte 
heller att Sportfiskeklubben, Nordiska Kafferosteriet, Gerbianska Trädgården, Råda Ridklubb 
och badplatsen ”hästviken” utgör delar av Råda Säteri. 
   Vi och många vi pratat med har dessutom ställt sig frågan var man får gå och vad man 
faktiskt får göra på området. Vad är privat - var får barnen leka, får man äta picknick och i så 
fall var då nånstans?  
 
Kommunikationer 
Råda Säteri ligger både fantastiskt till, och lite vid sidan av. Det är bekvämt cykel- eller 
promenadavstånd, åtminstone om man bor i centrala delarna av Mölnlycke och är hyggligt 
ung och frisk. Men det är inte helt enkelt att åka dit med kollektivtrafik, särskilt inte på 
helger. Antalet parkeringsplatser är också begränsat, särskilt vid någon form av evenemang 
eller om det samtidigt pågår exempelvis en tävling på ridklubben. Förutsättningen för fler 
besök, vid fler tillfällen och av bredare besökargrupper är att man förbättrar 
kommunikationerna - på alla sätt. Dels tror vi gång- och cykelvägarna måste tydliggöras. 
Råda Säteri måste göras till en väl skyltad ”destination” i Mölnlycke, dels måste busstrafik 
garanteras även på helger och tider utanför pendlingstid. Sist, och kanske faktiskt också 
minst, så måste man ta någon form om grepp på parkeringssituationen. 
 
Stadsbyggnadsstudie - Mölnlyckes stadskärna 
Under 2018 gjorde White arkitekter en strategisk stadsbyggnadsstudie med fokus på en 
attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur. Målbilden för ett växande centrum var 
och är: Mötas i Mölnlycke. En punkt som avhandlas i studien är att stärka Mölnlycke som 
destination - detta ska uppnås genom en upplevelserik kärna med maxad dragningskraft. Det 
beskrivs att första mötet med en stad är viktigt för vilken känsla man får. Baksidor och 
entrépunkter bör betraktas som möjligheter till att skapa välkomnande stadsfronter. I 
studien har man gjort avgränsningar vilket innebär att området runt Råda Säteri inte ingått. 
Dock skulle just detta område längs den trafikerade Säterivägen kunna fungera som en av 
Mölnlyckes välkomnande entrépunkter och då dessutom också bidra till ökad 
attraktionskraft till orten. Idag riskerar Råda Säteri snarare upplevas som beläget i utkanten 
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av Göteborg, än som en välkomnande del av Mölnlycke. Detta kan man lätt åtgärda genom 
en tydligare skyltning och inramning.  
 
 
 
 
Konkurrens 
 
Tuff konkurrens i direkt närhet 
Med Gunnebo-slott på andra sidan Rådasjön måste man nog ändå hävda att den lokala 
konkurrensen för anrik herrgårdsmiljö är tuff. Där finns även en riktig bra teaterscen, 
badmöjligheter, ridning, samt en krog med bra dragningskraft. Om vi sedan granskar andra 
konkurrenter i den direkta närheten bör vi nämna Hällsnäs, samt både Råda Rum och 
Wendelsberg. Och för att göra det hela ännu lite tuffare så adderar vi Tjolöholms praktfulla 
slott en halvtimme bort. På samma avstånd i en annan riktning har vi Nääs slott, bara för att 
nämna ett par liknande besöksmål. Utan att här djupare analysera det konkurrerande 
utbudet gör att det måste vara väldigt tydligt vad Råda Säteri erbjuder och dessutom hur det 
särskiljer sig från övriga aktörer.  
 
Konkurrensen nationellt och internationellt påverkar förväntningar (och krav) 
Idag kan man besöka flera historiska platser med ett både attraktivt och modernt innehåll. 
Wanås-slott är ett bra exempel på en slottsmiljö i kombination med moderna 
konstinstallationer. I Höganäs har det gamla bruket förvandlats till en saluhall med 
restauranger och butiker. Längs Österlen och på Gotland har många anrika platser fått liv 
igen genom att addera mervärden som får dem att sticka ut.  Dristar vi oss att kika utanför 
landets gränser blir bilden ännu tydligare, oavsett om vi sneglar på Berlin, Brooklyn eller 
Toscana. Dagens konsumenter är beresta, pålästa och i mångt och mycket bortskämda av ett 
fantastiskt utbud vad det gäller attraktiva besöksmål 
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Trender i upplevelseindustri & besöksnäring 
Nedan följer en översyn av utveckling och trender inom besöksnäring. De redovisas här för 
att inse på vilken marknad och i vilka sammanhang som Råda Säteri kommer att verka 2019 
och framåt. Det är på många sätt helt andra tider nu än när man levde på farsdagsmiddagar 
och julbord.  
 

 
 
 
 
När det kommer till kulturminnen handlar det idag inte i första hand om att återberätta en 
historia, det handlar om känslan av att återuppleva lite av den. Detta görs ofta med hjälp av 
modern teknik, arkitektur, konst, mat, lek, fritid eller med skådespel.   
Den gröna trenden håller i sig. Allt fler intresserar sig för att odla egna grönsaker och växter. 
Fallfrukt blir till juicer och ”fula” grönsaker får en andra chans på lyxrestauranger i 
Stockholm, Köpenhamn och London. Många tittar med nostalgiska ögon över axeln på 
självhushållningens tid. Att äta sina egen-odlade tomater lämnar en något finare eftersmak 
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än de som burits hem i ICA:s plastemballage. Att vara den som hjälper morgondagens 
kunder att skapa själva är den som fortfarande är intressant imorgon.   
Fult har blivit fint. Det som för tio år sedan ansågs vara vanligt och folkligt fult har nu flyttat 
in i finsalongerna. Korv är inte något som man bara köper för en femma på IKEA, det finns 
plötsligt fler ölsorter än marabou-kombinationer i matbutikerna. Och det svenska kaffet är 
något som inte längre går att skoja bort på en charterbuss i Las Palmas. Pizzan och 
hamburgaren, ja till och med brödet har gjort liknande resor in i finrummet under senare år.  
 

 
 
 
Casual is king. Vita dukar, slipstvång och lågmälda samtal har inte längre någon given plats 
på restaurangscenen. Idag är det mer intressant att uppleva finessen i det enkla. Att gå ut 
och äta handlar mycket mer om stämning och atmosfär. Ett bra exempel är Köpenhamn - här 
har det nordiska köket slagit världen med häpnad. Och det dröjde inte länge innan 
begreppet Nordic Casual dök upp. NOBU gick i täten, men casual-restaurangerna plockar 
upp smulorna och gör prisvärda menyer av dom. Om finrestaurangerna går i bräschen så kan 
man säga ett det kommer en andra våg i form, från andra hållet, i form av kvalitetsmedvetna 
food-trucks som möter efterfrågan från konsumenter som insett att snabbt inte behöver 
vara dåligt och som gärna betalar för bra mat.  
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Autencitet: Efterfrågan på äkta upplevelser ökar ständigt. Man vill vara nära ursprunget, den 
riktiga känslan. Lyx idag kan idag vara att bo så nära naturen som bara möjligt - men såklart 
utan att göra avkall på bekvämligheten. Äkthet är en bristvara, det handlar bara om att 
lyckas förpacka den och göra den tillgänglig utan att förstöra äktheten. Kanske en paradox - 
kanske inte.    
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Rekommendationer och åtgärder i närtid  
 
Det blir alltså tydligt att våra tider väldigt väl rimmar med utbudet och den riktiga historien 
platsen faktiskt har att erbjuda. Detta gäller oavsett om det är kommuninvånare, tillresta 
konferensgäster eller brudpar. Platsens äkthet och lokal förankring är fantastiska tillgångar, 
men dessa värden måste tillvaratas och synliggöras av kommunen som äger besöksmålet. 
Om inte kommunen tar ägandeskap i frågan kommer Råda Säteri att även fortsättningsvis 
uppfattas som otydligt och spretigt. I detta sammanhang är konsekvens och kommunikation 
nyckelfrågor. Som vi ser det måste kommunen agera för att fylla besöksmålet Råda Säteri 
med innehåll och värde. Detta sker till viss del genom att hyra ut till rätt aktörer och driftare 
på plats, men också genom egna initiativ som en årskalender där man ser till att rätt saker 
sker på Råda Säteri. Självklart ska det vara här man som kommuninvånare exempelvis firar 
nationaldagen, midsommar, det persiska nyåret, gökotta eller går på bakluckeloppis. Om ni 
dessutom ser till att skapa återkommande evenemang kopplade till mat och odling, skulle 
det både vara helt rätt i tiden och relevant för platsen. En skördefest/marknad på Råda 
Säteri skulle både skapa intresse och tydliggöra platsens historia på ett modernt sätt.  
Vad det gäller faktiska, fysiska åtgärder på plats så är ju ett omfattande renoveringsarbete 
redan påbörjat. Självklart måste byggnader och trädgård tas om hand på bästa sätt, men 
viktigast i dagsläget är att faktiskt tydliggöra och marknadsföra det som redan finns och 
fungerar på plats. Om man får önska några tillägg i det korta perspektivet så vore en bra 
lekplats och ytterligare restaurangverksamhet med låg mental tröskel, men god kvalitet 
fantastiska komplement. Viktigast av allt är dock att det kommer upp kartor och skyltar som 
presenterar området och dess utbud.  
De nämnda sakerna är bara några små, enkla sätt att levandegöra platsen. Vår viktiga poäng 
är att kommunen måste skapa dessa och marknadsföra dem – på plats, med också på en 
destinationssida och i sociala medier under eget namn. Råda Säteri måste få en röst och 
synas. Detta kan inte lämnas åt hyresgäster/aktörer på plats, då kommer kommunen förlora 
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kontrollen, bilden fortsatt vara splittrad och varumärket Råda Säteri kommer att fortsätta att 
urholkas, snarare än stärkas. Som vi ser det vore det bäst om kommunen långsiktigt tillsatte 
en person som ansvarade för samordning av vad som sker på Råda Säteri och 
marknadsförde/kommunicerade detta.  
 
 

 
 
Värdeord:  
För den fortsatta verksamheten och för möjliggörandet av att skapa ett starkt besöksmål och 
varumärke av Råda Säteri bör det bygga på följande grund, framförallt måste tillgängligheten 
tas på största allvar eftersom det finns en, delvis omedveten, historik av att inte vara 
inbjudande och välkomnande. 
 
Tillgängligt: öppet, välkomnande, inkluderande 
Relevant: förankrat, uppdaterat, intressant 
Dynamiskt: levande, överraskande, djärvt 
 
Vision: 
Råda Säteri ska vara Mölnlyckebornas självklara mötesplats  
oavsett generation, bakgrund eller tid på året.  
 
Vad ni behöver göra i fem punkter: 
 

1. Ni måste sätta ljuset på det som redan finns och som är bra på Råda Säteri 
2. Ni måste skapa ett varumärke som är tydligt, attraktivt och särskiljande 
3. Ni måste kommunicera och informera hur gäster ska/kan/får använda Råda Säteri 
4. Ni måste skapa aktiviteter som stärker varumärket och destinationens position  
5. Ni måste, på kort och längre sikt, addera fler attraktioner till destinationen Råda 

Säteri 
 

 
Jonas Holmsgård & Philip Rafstedt,  
J.Holmsgård AB, maj 2019 

Page 156 of 583



Ny kommunikationspolicy för Härryda 
kommun

12

2019KS299
   

Page 157 of 583



Utvecklingsfunktionen 
Karin Dahl

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-05-21 2019KS299  003

Ny kommunikationspolicy för Härryda kommun 

Sammanfattning
Härryda kommuns nuvarande kommunikationspolicy fastställdes i kommunfullmäktige 
den 13 oktober 2014 § 145. Policyn slår fast riktlinjer för hur Härryda kommun 
kommunicerar och informerar.   

Mycket har hänt inom kommunikationsområdet de senaste åren; nya sätt att 
kommunicera, nya kanaler och nya krav från omvärlden. Härryda kommun arbetar i dag 
mer aktivt och strukturerat med kommunikation och strävar efter att bli en mer 
kommunikativ organisation. Kommunen bör ha en modern policy på området som i högre 
grad speglar det förhållningssätt vi vill ha när det gäller kommunikation. Nuvarande 
policy talar mycket om information medan vi i dag vill ha mer fokus på kommunikation 
och dialog.

Kommunfullmäktige har pekat ut kommunikationsområdet och att utvecklas mot en mer 
kommunikativ organisation som ett prioriterat område och förslaget om ny 
kommunikationspolicy är ett led i genomförandet uppdraget från fullmäktige.

Kommunikationspolicyn bedöms vara av sådan art att den kan fastställas av 
kommunstyrelsen utifrån helhetsansvaret för kommunens verksamheter och utveckling. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer ny kommunikationspolicy i enlighet med förslag. 

Kommunfullmäktige upphäver nu gällande kommunikationspolicy, fastställd i 
kommunfullmäktige den 13 oktober 2014 § 145.

Ärendet
Mycket har hänt inom kommunikationsområdet de senaste åren; nya sätt att 
kommunicera, nya kanaler och nya krav från omvärlden. Härryda kommun arbetar i dag 
mer aktivt och strukturerat med kommunikation och strävar efter att bli en mer 
kommunikativ organisation. Kommunfullmäktige har också pekat ut 
kommunikationsområdet och att utvecklas mot en mer kommunikativ organisation som 
ett prioriterat område. Förslaget om en ny kommunikationspolicy är ett led i 
genomförandet uppdraget från fullmäktige. 
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Härryda kommuns nuvarande kommunikationspolicy behöver uppdateras för att i högre 
grad spegla det förhållningssätt som vi vill ha när det gäller kommunikation. Vi bör ha en 
modern policy som ska vägleda och inspirera de chefer och medarbetare som dagligen 
använder kommunikation i sitt arbete. Men som också ska tydliggöra för våra 
medborgare att vi tar kommunikationsfrågan, dialogen och medskapandet på allvar.

Tidigare policy från 2014 talar mycket om information medan förslagen ny policy har 
mer fokus på kommunikation och dialog. Föreslagen policy poängterar också vikten av 
planerad och genomtänkt kommunikation, mottagarfokus, öppenhet och snabbhet. Den 
beskriver också begreppet kommunikativ organisation och chefers och medarbetares 
kommunikationsansvar i en sådan.

Enligt den föreslagna nya policyn ska vår kommunikation vara:

 Tillgänglig och snabb 

 Tydlig och anpassad 

 Korrekt och trovärdig 

 Genomtänkt och planerad 

Nu gällande kommunikationspolicy har fastställts av kommunfullmäktige. 
Kommunikationspolicyn bedöms vara av sådan art att den kan fastställas av 
kommunstyrelsen utifrån helhetsansvaret för kommunens verksamheter och utveckling. 
Därför föreslås att kommunstyrelsen nu fastställer den nya kommunikationspolicyn. 
Kommunfullmäktige föreslås upphäva den befintliga policyn samt notera 
kommunstyrelsens beslut om den nya kommunikationspolicyn.  

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilagor: 
1. Förslag till ny kommunikationspolicy för Härryda kommun
2. Nu gällande kommunikationspolicy, fastställd i kommunfullmäktige den 13 oktober 
2014 § 145
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Kommunikationspolicy

Planerad och genomtänkt kommunikation är ett viktigt verktyg för att uppnå 
Härryda kommuns mål, både de övergripande och för enskilda sektorer och 
verksamheter. Vi är en serviceorganisation med myndighetsansvar som 
finns till för våra medborgare, vilket ställer krav på att vi ständigt 
kommunicerar.  
Vi ska inte bara berätta att saker händer utan också varför. Vi ska lyssna och 
välkomna dialog, eftersom åsikter och synpunkter berikar oss och bidrar till 
kommunens utveckling. Härryda kommuns kommunikation ska bidra till att 
skapa förståelse, delaktighet och engagemang. Kommunikation måste därför 
vara en naturlig del i verksamhetsplanering och i beslutsprocesser. 

Detta ska känneteckna vår kommunikation 
Tillgänglig och snabb  
Det ska det vara lätt att komma i kontakt med Härryda kommun och vi ska 
ge snabb återkoppling. Kommunens information ska finnas tillgänglig i 
olika kanaler och vi ska vara sträva efter att möta våra medborgare i de 
forum och kanaler där de befinner sig.  
Tydlig och anpassad 
Vårt språk ska alltid vara enkelt och begripligt och information ska sättas in 
i sitt sammanhang.  Innehåll och form ska, så långt som det är möjligt, 
anpassas efter mottagarens behov och förutsättningar. Det ska alltid framgå 
att det är Härryda kommun som är avsändare och den grafiska profilen ska 
följas. 
Korrekt och trovärdig  
Information från Härryda kommun ska vara saklig, korrekt och relevant. Vi 
ska säga vad vi vet, inte spekulera eller dölja fakta. Vi berättar så snart som 
möjligt om både positivt och negativt. 
Genomtänkt och planerad  
Intern och extern kommunikation ska i den mån det är möjligt samordnas så 
att både medarbetare och externa målgrupper nås av samma budskap.  När 
vi kommunicerar ska det finnas ett tydligt syfte, vad som ska 
kommuniceras, varför, till vem, hur och när det ska 
ske.  Kommunikationsinsatser ska, så långt det är möjligt, följas upp och 
utvärderas. 
Anpassad till omvärlden  
Ny teknik, nya samhällstrender, lagstiftning och förändrade behov ställer 
krav på att vi är beredda att hela tiden ompröva våra arbetssätt och de 
kanaler vi använder för kommunikation. Vi bejakar omvärldens krav på 
snabbhet men väger det mot vikten av att få fram korrekta och relevanta 
uppgifter.  
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Extern och intern kommunikation i samverkan 
Målgrupper för vår externa kommunikation är de som bor, verkar i eller 
besöker Härryda kommun. Syftet med extern kommunikation är att ge 
information om service och tjänster, att berätta vad som händer i 
kommunen samt att skapa engagemang, delaktighet och förståelse genom att 
berätta om hur kommunen arbetar och varför. Genom att berätta om såväl 
negativa som positiva beslut och förändringar bygger vi förtroende för våra 
verksamheter. Extern kommunikation ska också uppmuntra till debatt och 
dialog och bidra till att invånarna får veta på vilket sätt de kan få insyn i och 
påverka i olika frågor. 
Målgrupper för vår interna kommunikation är de som arbetar inom Härryda 
kommuns verksamheter. Syftet är att dela viktig information samt skapa 
delaktighet och engagemang.  En fungerande intern kommunikation 
underlättar samarbeten inom förvaltningen och bidrar till att medarbetare 
känner sig som en del i ett större sammanhang. 

Härryda kommun är en kommunikativ organisation 
Kommunikation ska vara en integrerad del av beslutsfattande, ledarskap och 
medarbetarskap i Härryda kommun. Det innebär bland annat att:   

 Kommunikationsaspekten tas med tidigt i alla processer 

 Varje beslut följs av frågan “vilka behöver veta detta och hur ser vi 
till det?” 

 Kommunikationen används planerat, strukturerat och utvärderas. 
En kommunikativ organisation bygger till stor del på kommunikativa ledare. 
Sättet cheferna kommunicerar på är tongivande för kommunikationen i hela 
organisationen och för hur Härryda kommun uppfattas av andra. Även 
medarbetare har ett ansvar för att ta reda på relevant information och bidra i 
dialog och diskussioner. 
En kommunikativ organisation är en viktig pusselbit för kommunens 
varumärke och arbetsgivarvarumärke. 

Kommunikation är ett delat ansvar 
Vår huvudprincip är att den som äger information har ansvar för att den når 
ut till rätt målgrupp vid rätt tillfälle.  

 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens 
kommunikation. 

 Kommunikationsenheten i ledning av kommunikationschef, har ett 
övergripande ansvar för hur Härryda kommun arbetar med intern 
och extern kommunikation. Enheten är en central funktion som 
stöttar verksamheterna i deras kommunikationsarbete samt 
tar fram övergripande strategier och rutiner. 
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 Varje chef är ansvarig för såväl intern som extern kommunikation 
inom respektive verksamhet och att den utförs i enlighet med 
kommunikationspolicyn. Chefer har ett särskilt ansvar för att ge sina 
medarbetare relevant information, involvera i dialog och skapa 
utrymme för kommunikation. 

 Partipolitisk information hanteras av partiernas egna organisationer.  

Öppenhet gentemot media och journalister 
Den bild som media ger av våra verksamheter har stor betydelse för hur 
Härryda kommun uppfattas externt. Vi ska förse journalister och 
opinionsbildare med så fullständigt underlag som möjligt och aktivt 
medverka till att korrekt information sprids. Vi ser medias granskande 
uppdrag som positivt då det kan bidra till att kommunens verksamheter 
utvecklas och blir bättre.
 
Vi ska vara transparanta och tillgängliga för frågor och vi ser gärna att både 
medarbetare och chefer uttalar sig i media, vi ska bidra till bra diskussioner. 
Vi ska kontinuerligt berätta om positiva nyheter och goda exempel från 
Härryda kommuns verksamheter.  

Extra viktigt vid kris 
Det finns olika typer av kriser; till exempel olyckor, bränder och 
samhällsstörningar men också förtroendekriser. Vid en kris eller 
extraordinär händelse ska vi snabbt ta initiativ till kommunikation och 
information för att undvika ryktesspridning, missförstånd eller oro. 

Väl genomförd kriskommunikation kräver snabbhet, planering, samordning 
och uthållighet och kan därmed kräva stora resurser. Vi bedöms i efterhand 
inte endast utifrån det som inträffat, utan även utifrån hur vi hanterade 
krisen.   

Policyns giltighet 
Kommunikationspolicyn gäller tills vidare. 

Fastställd av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX § X 
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KOMMUNIKATIONSPOLICY 

 

I kommunikationspolicyns fem punkter finns de riktlinjer samlade som ska gälla för allt 

informations- och kommunikationsarbete i Härryda kommun.  

 

1. Rätt att få veta, vilja att berätta 

Alla invånare har rätt att få information och vägledning i frågor som rör Härryda  

kommuns verksamheter. Genom att använda flera informationskanaler skapas möjlig-

heter att nå fler och nå rätt. Webbplatsen, harryda.se, är den primära informationska-

nalen men såväl riktad information i till exempel utskick som närvaro i sociala medier 

är viktiga komplement. Tydlig och genomtänkt information och kommunikation ger in-

vånarna förutsättningar att vara delaktiga och engagerade, och bör därför integreras i ett 

tidigt skede i verksamheternas planering.  

 

2. Tydlig information motverkar missförstånd 

Information från Härryda kommun ska vara öppen, ärlig och saklig. Informationen ska vara 

lätt att förstå och inte lämna utrymme för tolkningar. Innehåll och form ska anpassas till 

mottagarnas behov, kunskaper och förutsättningar. Genom ett aktivt informationsarbete 

minskas risken för missförstånd och ryktesspridning. Kontakterna med massmedia ska  

präglas av största möjliga tillgänglighet och öppenhet, med utgångspunkt från offentlighets-

principen 

 

3. Information och kommunikation är ett gemensamt ansvar   

Med en levande intern information och kommunikation får medarbetarna kunskap och 

känner större delaktighet i förvaltningens arbete. Det lägger i sin tur grunden till en 

god kommunikation med invånarna. Medarbetarna ska vara lyhörda för allmänhetens 

önskemål, krav och synpunkter på kommunens verksamheter och föra dem vidare i or-

ganisationen. 

 

Sektorschefen har det yttersta ansvaret för att informationen från sektorn fungerar.  

Detta gäller både internt och externt och planeringen bör göras i ett tidigt skede för att 

säkerställa att rätt målgrupper nås av relevant information. 

 

4. Tydlig avsändare stärker budskapet 

Information från Härryda kommun ska vara professionellt utformad enligt kommunens 

grafiska profil. Det ska tydligt framgå att det är kommunen som är avsändare och genom 

att använda ett enhetligt uttryck skapas en samlad och entydig bild av Härryda kommun.   
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5. Information och kommunikation avgörande vid kriser 

I alla kriser har information och kommunikation en avgörande betydelse. Den bild som 

förmedlas av krisen utgör själva krisen, så som den uppfattas av medier, organisationer 

och kommuninvånare. Det är den upplevda krisen som är den verkliga. Informationen 

från Härryda kommun ska vara korrekt, snabb, samstämmig, öppen, lättillgänglig, be-

griplig och kontinuerlig. De anställda är också viktiga informationsbärare under en kris 

och ska ges tillfälle till information. 

 

 

Fastställd av kommunfullmäktige 2014-10-13, § 145 
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen
Helena Lundqvist

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-05-27 2019KS353  049

Revidering av finanspolicy

Sammanfattning
Finanspolicyn reglerar hantering, delegation och rapportering kring frågor som rör 
kommunens in- och utlåning. Det innefattar också de föreskrifter för kommunens 
medelsförvaltning som fullmäktige skall fatta beslut om enligt kommunallagen.

Kommunfullmäktige antog 25 april 2016 nu gällande finanspolicy. I policyn framgår att 
kommunstyrelsen årligen ska göra en översyn av policyn och vid behov initiera en 
uppdatering. 

Ekonomiutskottet diskuterade policyn den 23 april och den 16 maj 2019 och fann inget 
behov av revidering av befintlig policy.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte göra någon uppdatering av finanspolicyn för år 2019. 

Peter Lönn
Kommundirektör Bo Ekström

Ekonomichef

Bilaga:

Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige den 25 april 2016 § 58 
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1 Inledning 
Denna finanspolicy anger mål och riktlinjer för hur finansverksamheten i Härryda kommun ska be-
drivas. Med finansieringsverksamhet avses finansiering och likviditetsförvaltning.  
 
Denna policy ersätter finanspolicyn för kommunkoncernen Härryda kommun som fastställdes av kommun-
fullmäktige den 25 januari 2010, § 8. 
 
Koncernen Härryda kommun 
Kommunens helägda bolag ska, om möjligt, ingå i ett gemensamt koncernkonto och ha en            
gemensam likviditetsplanering. 
 
Pensionsåtagande 
För dessa åtaganden har inte gjorts några externa placeringar. Om så skulle ske krävs att             
fullmäktige beslutar om en särskild policy för detta ändamål. 
 
  
1.1 Syfte med finanspolicyn 

 
Syftet med denna policy är att fastställa: 

 Finansverksamhetens mål. 
 Riktlinjer för hur finansverksamheten ska organiseras. 
 Riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten. 
 Riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten. 

 
  
1.2 Målsättning 
Finansverksamhetens målsättning är att: 

 
 Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt. 
 Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer uppnå bästa möjliga finansnetto för                  

kommunen. 
 Säkerställa att finansverksamheten bedrivs på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa   

inslag. Verksamheten ska ha en låg riskprofil. 
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2.  Organisation och ansvarsfördelning  
Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen 
och förvaltningen. Delegation av beslutsrätt från kommunstyrelsen till delegat framgår av kommun-
styrelsens delegationsordning. 
 
2.1  Kommunfullmäktiges ansvar 

 Beslutar om finanspolicy med eventuella revideringar. 
 Beslutar om ramar för kommunens upplåning. 
 Beslutar om borgen med stöd av riktlinjer i borgenspolicy. 

 
2.2  Kommunstyrelsens ansvar 

 Säkerställa en god intern kontroll och att riktlinjerna i finanspolicyn följs. 
 Medge tillfälliga avvikelser från uppsatta gränsvärden enligt denna policy. 
 Vid behov lämna förslag till fullmäktige om revidering av finanspolicyn. 
 Besluta om extern förvaltning av kommunens medel. 
 Genomföra årlig översyn av denna policy och vid behov initiera uppdatering. 

 
2.3  Förvaltningens ansvar 

 Ansvarar för verkställandet av den finansiella verksamheten med utgångspunkt från denna 
policy. 

 Rapportera till kommunstyrelsen om den finansiella utvecklingen och ställningen samt om 
fattade finansiella beslut grundade på delegation.  

 Säkerställa att det finnas en uppdelning som medför att det inte är en och samma person som 
utför åtgärderna - beslut, verkställighet och bokföring. 

 Årligen lämna förslag till kommunstyrelsen avseende uppdatering av denna policy. 
 
2.4  Extern förvaltning av kommunens medel 
I de fall extern förvaltning förekommer, ska skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och den 
externa förvaltaren. Avtalet ska vara utformat så att uppdraget inte strider mot kommunens finans-
policy.  
 
2.5  Direktiv till bolagens styrelser 
I varje helägt kommunalt bolag ska finnas en av bolagsstyrelsen antagen finanspolicy som är upp-
rättad inom ramen för fullmäktiges policy. Policyn ska fastställas av kommunfullmäktige i enlighet 
med bolagens underställningsplikt. 
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3.  Likviditetsförvaltning/tillgångar 
Förvaltningen ansvarar för att det i kommunkoncernen finns god betalningsberedskap genom till-
gång av likvida medel. Likvida medel definieras som: 

 Kassa och bank. 
 Avtalad checkräkningskredit.   
 Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar. 

 
För att trygga likviditetsförsörjningen i kommunen finns avtal med bank om en checkräknings-kre-
dit. Genom regelbunden upphandling konkurrensutsätts och förnyas detta avtal. 
 
3.1  Betalningsberedskap 
Kommunen ska i sin likviditetsplanering sträva efter att ha likvida medel som motsvarar en          
betalningsberedskap om högst 30 betalningsdagar. 
 
3.2  Förvaltning av kortfristig likviditet 
I de fall överskottslikviditet förekommer kan placering av dessa medel göras om avkastningen över-
stiger inlåningsräntan på bankkontot och likviden är av väsentlig storlek i förhållande till den tid 
som överlikviden förväntas gälla. 
 
3.3  Placeringsalternativ 

Tillåtna alternativ för placering av överskottslikviditet är: 
 

 Räntebärande värdepapper, till exempel statsskuldväxel. 
 Bankinlåning. 
 Strukturerade produkter med kapitalgaranti. 
 Kommunägda företag och organisationer. 

 
Vid placering av överskottslikviditet får inga valutarisker tas. 
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3.4  Motpart 
Utöver bankkonto får placering av likviditet ske i enlighet med de begränsningar avseende      

motparter och belopp som framgår av nedanstående tabell; 

 

 
3.5  Utlåning till kommunens företag 
Långfristig utlåning till kommunens företag kan ske efter beslut av kommunfullmäktige. Kortfristig 
utlåning via koncernkontot administreras av förvaltningen. 
 
3.6  Utlåning till övriga 
Utlåning till övriga får enbart ske i undantagsfall, enligt beslut av firmatecknare utsedda av kom-
munstyrelsen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Fotnot rating 

A-2  kort global kreditvärdighet (rating) fastställd av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors. 

P-2 kort global kreditvärdighet (rating) fastställd av kreditvärderingsinstitutet Moodys. 

A-  lång global kreditvärdighet (rating) fastställd av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors. 

A3 lång global kreditvärdighet (rating) fastställd av kreditvärderingsinstitutet Moodys. 

K2 kort svensk kreditvärdighet (rating) fastställd av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors 

Motpart Maxbelopp per 
kategori 

Maxbelopp per 
emitent 

1. Svenska staten. Obegränsat Obegränsat 

2. Svenskt kreditinstitut med samma rating som svenska staten. Obegränsat Obegränsat 

3. Kommuninvest i Sverige AB (publ.) Obegränsat Obegränsat 

4. Svensk bank/kreditinstitut/bostadslåneinstitut med lägst           
     A-2 resp. A-, P-2 resp. A3 rating1 eller K2. 

100 Mkr 50 Mkr 

5. Certifikat med A-2, P-2 rating eller K2. 100 Mkr 25 Mkr 

6. Strukturerade produkter med kapitalgaranti. Utgivare     
     (emitent) med lägst A- eller A-3.  

50 Mkr 25 Mkr 
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4.  Finansiering/skulder 
Kommunfullmäktige beslut om ram för upplåning som ska gälla för det kommande budgetåret.  
 
Upplåning får ske genom: 

 Banklån från svensk eller utländsk bank.   
 Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution.  
 Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev.  

 
Upplåningsåtgärd som uteslutande syftar till att skaffa medel för placering med ränteförtjänst       
(arbitrageaffär) får inte ske.  

 

4.1  Finansieringsrisker 
För att begränsa risken för att finansieringsmöjligheterna är begränsade när lån ska omsättas eller 
nya lån tas upp gäller följande: 

 Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 15 år utan extra kostnad. 
 Högst 50 procent av lånestocken får förfalla till betalning inom närmast rullande                

12-månaders period. 
 Ovanstående gäller inte om lånestocken underskrider 100 mkr.  

 

4.2  Ränterisker 
Med ränterisk avses risken för att en förändring av det allmänna ränteläget påverkar kommunens 
räntekostnader i negativ riktning. För att begränsa ränterisken ska lånen spridas på olika räntebind-
ningsperioder så att högst 75 procent räntejusteras varje 12-månadersperiod. Denna begränsning 
gäller om den totala lånestocken överskrider 100 mkr. 

För att begränsa ränterisken skall räntebindningstiden i låneportföljen spridas över tid enligt nedan-
stående normportfölj: 
 
Ränteförfall  Max andel 
Inom 1 år  75 % 
1-2 år  50 % 
2-3 år  50 % 
3-4 år  50 % 
4-5 år  50 % 
5-10 år  75 % 
10-15 år  50 % 

 

4.3 Valutarisker  
Kommunen ska inte ta några valutarisker vid nyupplåning. Sker nyupplåning i utländsk valuta ska 
risken försäkras bort omedelbart. 
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4.4 Motparter 
 
Upplåning av får ske med de motparter som framgår av nedanstående; 

 Företag ingående i kommunkoncernen 

 Kommuninvest i Sverige AB (publ) 

 Europeiska Investeringsbanken (EIB) 

 Nordiska Investeringsbanken (NIB) 

 Svensk bank eller från svenska finansinstitut/försäkringsbolag 

 Utländsk bank om upplåning sker med tillämpning 
av svensk lag och svensk lånedokumentation. 

 

4.5 Försäkringsinstrument 
För att kunna genomföra effektiv upplåning och skuldförvaltning får följande finansiella instrument 
användas; 

 Ränteoption 
 Ränteswap 
 Räntetak 
 Räntetermin. 
 Valutaoption 
 Valutaswap 
 Valutaterm 
Instrument får inte användas i spekulativt syfte.  

 

4.6 Leasing 
Finansiell leasing jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i denna policy. 
Vid all användande av leasing ska alltid kommunens centrala avtal användas.  

 

4.7 Rentingavtal 
Upplåning via olika former av rentingavtal är inte tillåtet.  
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5.  Rapportering och uppföljning 
 
5.1 Rapportering till kommunfullmäktige 
I samband med årsredovisning och delårsbokslut ska rapport lämnas till kommunfullmäktige över 
koncernens, kommun och bolag var för sig, finansiella ställning och verksamhet.  
 
Bolagen ska i övrigt rapportera väsentliga finansiella frågor samt eventuella avvikelser enligt fast-
ställt ägardirektiv. 

 

5.2 Rapportering till kommunstyrelsen 
Rapporteringen ska minimum ske tertialvis om kommunstyrelsen ej beslutar annat. Rapporteringen 
omfattar inte finansiell leasing. 

Av rapporteringen ska följande uppgifter framgå: 

 aktuell likviditetssituation. 
 låneportföljens sammansättning avseende volym, instrument, genomsnittliga löptid och 

ränta. 
 utestående placerade medel med uppgift om genomsnittlig löptid och avkastning. 
 samtliga fattade delegationsbeslut (redovisas löpande). 
 beslutad ej verkställd upplåning. 
 andra väsentliga finansiella händelser. 
 ekonomichefens kommentar inkluderande redogörelse över om finanspolicyn i alla avseen-

den har följts eller inte. 

 

Rapporteringen till kommunstyrelsen ska omfatta hela koncernen. 

De i koncernen ingående företagen ska på samma sätt rapportera sin finansiella situation till kom-
munens förvaltning. 

Samtliga borgensåtagande ska redovisas vid delårsbokslut och årsbokslut. 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
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Datum     Dnr 
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Överenskommelse om vinterväghållning mellan kommun och 
Mölnlycke och Pixbo vägföreningar 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2019 § 86 att uppdra åt förvaltningen att ta fram 
förslag på frivillig överenskommelse om vinterväghållning mellan kommunen och Pixbo 
respektive Mölnlycke vägförening i enlighet med det som beskrivs i Sveriges kommuner 
och landstings skrift Väghållningens juridik. 
 
Förvaltningen har gjort en övergripande analys av förutsättningar avseende hantering av 
vinterväghållning för nämnda vägföreningars vägar som framgår av bilagorna 
Sammanfattning av förutsättningar samt Konsekvensanalys. Förvaltningen har dialog 
med nämnda vägföreningar samt har tagit fram ett avtalsförslag. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget, gällande att ta fram förslag på frivillig 
överenskommelse om vinterväghållning mellan kommunen och Pixbo respektive 
Mölnlycke vägförening i enlighet med det som beskrivs i Sveriges kommuner och 
landstings skrift Väghållningens juridik, är genomfört och därmed avslutat. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektorn för samhällsbyggnad att ingå avtal avseende 
vinterväghållning med Mölnlycke och Pixbo vägföreningar under förutsättning att avtalen 
väsentligen överensstämmer med kommunens intentioner i föreliggande förslag samt att 
insatserna sker till självkostnadspris för vägföreningarna.  
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef att underteckna avtalen.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2019 § 86 att uppdra åt förvaltningen att ta fram 
förslag på frivillig överenskommelse om vinterväghållning mellan kommunen och Pixbo 
respektive Mölnlycke vägförening i enlighet med det som beskrivs i Sveriges kommuner 
och landstings skrift Väghållningens juridik. 
 
Bakgrunden är att kommunstyrelsen sett ett behov att värdera om en frivillig 
överenskommelse är en bra lösning gällande de aktuella vägarna. Finansiering ska i så 



 

 

fall ske på Vägföreningarna bekostnad, och med avräkning av de bidrag som 
vägföreningarna erhåller. 
 
Förutsättningar och konsekvenser 

Förvaltningen har gjort en övergripande analys av förutsättningar avseende hantering av 
vinterväghållning för nämnda vägföreningars vägar som framgår av bilagorna 
Sammanfattning av förutsättningar samt Konsekvensanalys. Det kan konstateras att det 
inte finns några juridiska hinder avseende ett kommunalt engagemang så länge de vägar 
som avses har ett allmänintresse och att det sker enligt kommunallagens bestämmelse om 
likabehandlingsprincipen. Ekonomiskt är det tydligt att det driftbidrag som kommunen 
lämnar till vägföreningarna utgör en förhållandevis liten del i relation till kostnaderna för 
vinterväghållningen.  
 
Dialog med föreningar 

Grundläggande är att vinterväghållningen sker efter samma principer som på det 
kommunala vägnätet samt att vägföreningarna ersätter kommunen för de kostnader som 
är förknippade med åtaganden för vägföreningarnas vägar. Diskussion har förts med 
Mölnlycke och Pixbo vägföreningar för att få deras syn på ett avtal där kommunen tar 
över ansvaret för vinterväghållningen på deras vägnät.  

Generellt är föreningarna positiva till ett samarbete och framhåller att fördelarna för 
kommunen, föreningarna och kommuninvånarna starkt överväger eventuella nackdelar. 
 
Förvaltningens bedömning 

Vad det gäller allmänt intresse kan konstateras att Mölnlycke och Pixbo vägföreningars 
hela vägnät ligger inom tättbebyggt området och är omgivet av kommunala vägar. 
Mölnlycke vägförenings vägnät är cirka 10 km medan Pixbo vägförenings är cirka 3 km. 
Utifrån ett allmänt intresse framstår det därför som motiverat att ha ett kommunalt 
engagemang.  

En betydelsefull fråga är i vilken utsträckning hanteringen av de enskilda vägarna kan 
rymmas inom organisationen för vinterväghållning. Med stöd i vad vägföreningarna har 
uppgett avseende omfattning gör förvaltningen bedömningen att det är möjligt. 
Förvaltningen föreslår att ett eventuellt avtal med Mölnlycke och Pixbos vägföreningar 
kontinuerligt bevakas med hänsyn till kostnader och resurser. 

 

Peter Lönn 
Kommundirektör  Håkan Jacobsson 
  Samhällsbyggnadschef 

 
Bilagor: 
Sammanfattning av förutsättningar 
Konsekvensanalys  
Utkast till avtal 
Kommunstyrelsens beslut den 7 mars 2019 § 86 
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Mölnlycke 2019-08-15 

Sammanfattning av förutsättningar avseende 
hantering av vinterväghållning för vägföreningsvägar  
Allmänt 
 

 

Figur 1 Enskilda vägar markerade med lila och kommunala med rött. (Gärdesområdet, Alhagen och vägarna vid Mölnlycke 
fabriker är på väg att bli kommunala ). I huvudsak utgörs de enskilda vägarna av Mölnlycke vägförenings omkring en mil 
stora vägnät medan Pixbo har ca 3 km. Det kommunala vägnätet uppgår i Mölnlycke till omkring 45 kilometer.  

 
Juridik  
Kommunallagen lägger inga hinder i vägen för kommunen att överta enskild väghållning eller att 
lämna bidrag till sådan väghållning, så länge den har ett allmänintresse. Det framgår både av 
förarbeten till kommunallagstiftningen och etablerad rättspraxis. Tillräckligt allmänt intresse kan 
dock knappast anses föreligga om det gäller t.ex. en utfartsväg som bara betjänar en eller ett par 
fastigheter. 
 
När en kommun frivilligt tar över väghållning kan den bestämma i vilken omfattning det ska ske. Det 
är då angeläget att det ges klara besked om vad kommunen tar över, både ifråga om skyldigheter och 
rättigheter, och vad som eventuellt ska ligga kvar på väghållaren. 
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Likställighetsprincipen i kommunallagen innebär att kommunen inte får särbehandla vissa 
kommuninvånare annat än på sakliga grunder. Det är därför viktigt att hitta en gränsdragning som 
visar vilka föreningar som kan komma att vara aktuella avseende vinterväghållning.  
 

Ekonomi 
Kostnader för Mölnlycke och Pixbo vägföreningars vinterväghållning framgår av tabell nedan. 
Kostnader är inklusive moms såsom den redovisats i ekonomiska sammanställningen vid respektive 
årsmöte.  

  2009 2016 2017 2018 
Mölnlycke vf vinterunderhåll inkl flis och sopning 193 325 131 142 179 220 262 365 
Pixbo Vinterunderhåll (plogning o halkbekämpning)  33 373 43 454 57 601 
Total kostnad vinterväghållning Mölnlycke och Pixbo  164 515 222 674 319 966 

 

Enligt en beräkning gjord av kommunens verksamhets för yttre service baserad på utkallningar enligt 
avtal vintern 2017/2018 samt en uppskattning av kostnaden för flisupptagning på föreningarnas 
vägnät med en prissättning som motsvarar den kommuninterna taxan uppgår denna till ca 200 000 
kronor exklusive moms.   

  Åtgärder Jour   
Mölnlycke vf            115 462                15 412          130 874     
Pixbo vf              22 598                  3 001            25 599     
Mölnlycke vf uppskattning pris flisupptagning            30 000     
Pixbo vf uppskattning pris flisupptagning            10 000     
Total uppskattad kostnad exklusive moms           196 473     
Total uppskattad kostnad inklusive moms           245 591     

 

Förutom väderförhållanden är det främst bedömningen när insatser skall sättas in som har störst 
påverkan på kostnaderna för vinterväghållningen.  

Uppskattningsvis uppgår kostnaderna för vägföreningarnas vinterväghållning till 
omkring 2-300 000 kronor per år inklusive moms.  

Kommunens bidrag för enskild väghållning 
Kommunfullmäktige uppdrog den 2 maj 2006 § 159 åt kommunstyrelsen att genomlysa frågan om 
vägföreningar i de större tätorterna och deras väginnehav i relation till kommunens vägar med 
särskild inriktning på Mölnlycke, Pixbo och Landvetter. Utredningen återredovisades 2010.  
Kommunfullmäktige antog den 30 januari 2012 § 3 Strategi för övertagande av enskilda vägar inom 
tätorter. Strategin vilade på ett övertagande genom detaljplaner samt på ett bidragssystem där det 
bland annat ingick möjlighet att få stöd för åtgärder som syftade till att rusta upp vägar inför 
övertagandet.   
 
Under 2017 gjordes en översyn av bidragsdelen. Det framhölls då att eftersom kommunen i 
dagsläget inte övertar vägar i den takt som strategin avsett, kan en minskning av nivån på de riktade 
bidragen motiveras till fördel för en ökning av driftbidraget. Förändringen av bidragen antogs av 
kommunstyrelsen den 20 november 2017 § 341.  
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Villkor för att erhålla driftbidrag 
Bidrag lämnas generellt till vägförening eller vägsamfällighet i Härryda kommun under förutsättning 
att: 
• Vägnätet är minst 500 meter. 
• Vägföreningen/vägsamfälligheten/objektet omfattar minst tio fastigheter/medlemmar. 
• Hela vägnätet i vägföreningen/vägsamfälligheten hålls öppet för allmän trafik. 
I övriga fall kan bidrag beviljas om detta är motiverat av särskilda skäl 
 
Villkor för att erhålla driftbidrag utöver de generella kraven: 
•Vägnätet är i tillfredsställande skick för sitt ändamål. 
 
Bidragets storlek 
• 3,5 kr/löpmeter för gång- och cykelbana över 1,5 m 
• 3 kr/löpmeter för vägar med körbanebredd över 5 m 
• 2 kr/löpmeter för vägar med körbanebredd under 5 m 
• Ett minimibidrag på 3000 kr lämnas under förutsättning att kraven uppfylls. Driftsbidraget beviljas 
per kalenderår. 
 
Nedan framgår en sammanställning av de bidrag kommunen betalat ut till Mölnlycke och Pixbo 
vägföreningar de senaste åren.  

 Kommunalt driftbidrag 2016 2017 2018 
Mölnlycke vf  8 415 8 415 26 956 
Pixbo vf 3 000  3 000 5 600 
Totalt driftbidrag 11 415 11 415 32 556 

 

 Kommunalt iståndsättningsbidrag 2016 2017 2018 
Mölnlycke vf  65 442 0 0 
Pixbo vf 35 625 53 090 14 567 
Totalt iståndsättningsbidrag 101 067 53 090 14 567 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunens iståndsättningsbidrag har 
trappats ned till förmån för ett ökat driftbidrag. Driftbidraget till Mölnlycke och 
Pixbo vägföreningar uppgår till drygt 30 000 kronor per år.   

Praktisk hantering  
Upphandling 
Att lägga till vägföreningarnas vägar i en upphandling bedöms vara en begränsad uppgift som inte 
medför någon större arbetsinsats under förutsättning att vägföreningarnas vägar hanteras på samma 
sätt som kommunens.   
 
Jour och utkallning 
Kommunens enhet för yttre service ansvarar idag för jourberedskap och utkallning. Samarbetet idag 
utgörs av att kommunen kallar ut även på vägföreningarnas vägar. Själva utkallningen är begränsad 
till ett telefonsamtal i vilket det anges vilken åtgärd som skall utföras. T ex snöröjning på vägar 
prioriterade som nummer 1. Denna hantering bedöms vara en begränsad uppgift som inte medför 
några större arbetsinsats. 
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Utförandet av vinterväghållningsinsats 
Själva utförandet av vinterväghållningsinsats utförs av upphandlad entreprenör. Under förutsättning 
att utförandet av den upphandlade tjänsten sker på ett acceptabelt sätt bedöms inte detta moment 
medföra någon större arbetsinsats.  
 
Hantering av synpunkter och ersättningskrav 
Hanteringen av inkomna synpunkter är betydande vad gäller vinterväghållningen. Kommunens 
kontaktservice mottar redan idag en stor del av samtalen som borde ställas till vägföreningarna. 
Dessa hänvisas vidare till respektive väghållare för hantering. Kommunen handlägger dock inte själva 
synpunkterna och inte heller eventuella ersättningskrav. Detta blir en tillkommande arbetsuppgift 
var omfattning kan antas variera. Arbetet består av flera olika delar. Identifiering av geografisk plats, 
bedömning av vad som påtalats, bedömning av kompletterande åtgärd samt beställning av åtgärd.  
 
Hantering av frågor kring avtal och utförande - vägföreningar  
För den händelse att det uppstår meningsskiljaktigheter avseende avtalets innehåll, utförandet av 
tjänst eller skadehantering mm kommer detta att tillkomma som en arbetsuppgift vars omfattning 
kan variera.  
 
Hantering av frågor kring avtal och utförande - entreprenör  
För den händelse att det uppstår meningsskiljaktigheter avseende utförandet av tjänst eller 
skadehantering mm kommer detta att tillkomma som en arbetsuppgift vars omfattning kan variera.  
 
Besiktning av vägnät inför och efter vintersäsong 
Då kommunen kommer att ansvara för vinterväghållningen och diskussioner kan komma att uppstå 
avseende eventuella skador krävs att det görs besiktningar av vägnätet före och efter vintern för att 
dokumentera eventuella skador. Detta innebär en tillkommande arbetsuppgift.  
 
Bevakning och mindre kompletterande åtgärder 
Till utförandet av vinterväghållning är kopplat att det krävs en bevakning av att den upphandlade 
tjänster utförs på ett tillfredsställande sätt. Detta innebär en tillkommande arbetsuppgift genom att 
besiktningar behöver göras t ex genom stickprov. För kommunens vägnät görs idag kompletterande 
vinterväghållningsåtgärder med egen personal.  
 

Flisupptagning 
Kommunens enhet för yttre service svarar för upptagningen av grus på det kommunala vägnätet. 
Antalet maskiner är begränsat och erfarenhetsmässigt så är önskemålet starkt från 
kommuninvånarna att avlägsna flis från vägnätet så snart cykelsäsongen påbörjats. Pixbo och 
Mölnlyckes vägnät skulle innebära att ca 15 km vägnät tillkommer. Hanteringen av detta kommer 
medför en tillkommande arbetsuppgift som bedöms uppgå till ca 60 timmar.  
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Mölnlycke 2019-08-14 

Konsekvensanalys 

Fördelar  

Vinterväghållningen blir enhetlig för invånarna  
Ur ett medborgarperspektiv är det positivt med en enhetlig hantering av vägarna inom tätorten.  
Det är dock inte självklart att en uppdelning av vinterväghållningen leder till stora skillnader i praktiken. 
Det finns t ex möjlighet för föreningen att teckna avtal med samma leverantör som kommunen.  
 
Underlättar för vägföreningarna 
Föreningarna som överlåter sin vinterväghållning kommer inte att behöva bygga upp sin egen kapacitet 
avseende detta ansvarsområde.  
 
Stordriftsfördelar för kommunen och föreningarna 
Genom att gå ut tillsammans skapas en större volym för leverantörer att lägga anbud på. Detta brukar oftast 
medföra ett förmånligare pris.  
 

Utmaningar   

Allmänt intresse och likställighetsprincip 
Mölnlycke och Pixbo vägföreningar har tidigare haft en historik av att köpa vinterväghållningstjänster av 
kommunen. Det framstår som angeläget att fundera kring gränsdragningen för kommunens hantering så att 
likställighetsprincipen inte åsidosätts. Avgränsningar att arbeta med kan vara inom tättbebyggt område, 
vägnätets längd, antalet medlemmar och att vägnätet hålls öppet för allmän trafik.  
 
Ökar otydligheten kring kommunens och vägföreningarnas ansvarsområden 
Många invånare upplever redan idag en otydlighet kring sitt medlemskap i en vägförening fast de bor i 
tätorten Mölnlycke. Snöröjningen är för många den mest konkreta upplevelsen av drift och underhåll på sin 
väg. En utökad kommunal inblandning i denna bidrar sannolikt till att öka otydligheten kring 
vägföreningarnas och kommunens ansvarsområden. 
 
Resurshantering 
Kommunen har under de senaste åren minskat och effektiviserat sin organisation. Det finns idag begränsad  
kapacitet för att hantera tillkommande arbetsuppgifter som krävs för att kunna tillhandahålla 
vinterväghållningstjänster till vägföreningar.  
 
Avtalsmässiga risker  
Ifall ett samarbete inleds krävs att avtal är på plats som förtydligar åtagandena mellan kommunen och 
föreningarna. Kommunen kommer också att vara i ett avtalsförhållande till den entreprenör som utför 
vinterväghållningen. Kommunen kommer att fungera som mellanhand som får hantera eventuella 
avtalsmässiga konflikter och förändringar. Av största vikt är att ett avtal innehåller en precisering kring vad 
som gäller i händelse att någon av parterna vill säga upp avtalet.  
 
Minskat självbestämmande för föreningarna 
Mindre självbestämmande för föreningarna vad gäller utförande och kostnader.  
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UTKAST UTKAST UTKAST 
AVTAL AVSEENDE VINTERVÄGHÅLLNING MELLAN 
HÄRRYDA KOMMUN OCH X VÄGFÖRENING  
 
 
1. PARTER  
A. Härryda kommun (org nr 212000-1264), Sektorn för samhällsbyggnad, nedan 
kallad Kommunen.  
B. X Vägförening (org nr XX ), nedan kallad Vägföreningen.  
  
2. BAKGRUND  
 
Vägnätet i Mölnlycke är uppdelat mellan olika väghållare. För att stärka 
möjligheten till en effektiv vinterväghållning avser parterna träffa 
överenskommelse om gemensam hantering.     
 
Detta avtal avser att reglera parternas åtaganden, förpliktelser och ansvar samt 
kostnadsfördelning.  
 
3. PARTERNAS ÅTAGANDEN, FÖRPLIKTELSER OCH ANSVAR 
 
4. KOMMUNENS ÅTAGANDE OCH ANSVAR 
 
4.1 Utförande 
Kommunen ska svara för att vinterväghållning utförs på Vägföreningens vägar på 
motsvarande sätt som på vägar för vilka Kommunen är väghållare.  
 
4.2 Upphandling 
Kommunen upphandlar extern entreprenören för vinterväghållningen enligt 
gällande bestämmelser. 
 
Pågående avtalsperiod löper över vinter år 2019/2020 med möjlig förlängning även 
vintern år 2020/2021. Därefter kommer Kommunen att göra en ny upphandling av 
extern entreprenör för kommande vinterväghållning. 
 
4.3 Beredskap och utkallning av vinterväghållningsinsats 
Vinterväghållningen kommer att göras efter den prioritering som Kommunen 
bestämmer. 
 
4.4 Synpunkter och ersättningskrav 
Kommunen tar emot synpunkter avseende Kommunens åtagande enligt detta avtal. 
För övriga synpunkter hänvisar Kommunen till Vägföreningen.  
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Ersättningskrav till följd av sak- och personskada föranledd av Kommunens 
åtagande ska riktas mot Kommunen för prövning enligt skadeståndsrättsliga regler, 
ren förmögenhetsskada ersätts inte. 
Skadeståndskrav som inte är att anses som föranledda av Kommunens åtagande ska 
riktas mot Vägföreningen. 
 
Kommunen åtar sig inte ansvar för sak- och personskador som kan uppkomma till 
följd av bristande trafiksäkerhetsåtgärder i den mån skadorna inte orsakats av att 
Kommunen brustit i förhållande till sitt åtagande enligt detta avtal. 
 
4.5 Besiktning av vägnät inför vinterväghållningsperiod 
Kommunen har rätt att besiktiga vägnätet inför kommande vinterväghållnings-
period. 
 
Med vinterväghållningsperiod avses för nuvarande tiden från den 15 oktober till 
den 15 april. Tiden kan komma att ändras. 
 
4.6 Förutsättning för utförande 
I Kommunens åtagande ingår snöröjning samt att lägga ut och ta upp flis. 
Fullgörande av detta åtagande gäller endast när vägsträckans hela vägbredd är fri 
från hinder. Med hinder menas t. ex häckar, sly, träd som växer utanför tomtgräns 
och andra fastighetstillbehör samt även fordon. 
 
4.7 Borttransport av snö vid omfattande snömängder  
Kommunen ska tillse att omfattande snömängder borttransporteras när Kommunen 
bedömer att så behövs. 
 
4.8 Fortsatt samarbete 
Kommunen ska senast 9 månader före vinterväghållningsperiod som ny 
upphandling avser meddela om Kommunen har för avsikt att säga upp avtalet. 
 
Med vinterväghållningsperiod avses för nuvarande tiden från den 15 oktober till 
den 15 april. Tiden kan komma att ändras. 
 
5. VÄGFÖRENINGEN FÖRPLIKTELSER OCH ANSVAR 
 
5.1 Betalning 
Vägföreningen förbinder sig att mot faktura ersätta Kommunen kostnaderna för 
vinterväghållningen enligt detta avtal. 
 
5.2 Fortsatt samarbete 
Vägföreningen ska senast 9 månader före vinterväghållningsperiod som ny 
upphandling avser meddela om Vägföreningen har för avsikt att säga upp avtalet.  
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Med vinterväghållningsperiod avses för nuvarande tiden från den 15 oktober till 
den 15 april. Tiden kan komma att ändras. 
 
5.3 Kostnader vid uppsägning 
Säger Vägföreningen upp avtalet under pågående avtalsperiod förbinder sig 
Vägföreningen att svara för eventuella kostnader kopplade till upphandlingen av 
den externa entreprenören. 
 
5.4 Väghållningsansvar 
Vägföreningen har fortsatt väghållaransvar för samtliga sina vägar.  
 
6. EKONOMI OCH FAKTURERING  
 
6.1 Schablonmässiga kostnader 
För kostnader enligt punkterna 4.2 - 4.5 samt för Kommunens administration ska 
Vägföreningen ersätta Kommunen schablonmässigt med X 000 kronor per 
vinterväghållningsperiod. Tiden kan komma att ändras. 
 
Med vinterväghållningsperiod avses för nuvarande tiden från den 15 oktober till 
den 15 april. 
 
Kommunen kommer successivt att utvärdera den schablonmässiga kostnaden, och 
förbehåller sig rätten att vid behov omförhandla beloppet. 
 
6.2 Faktiska kostnader 
Kostnader för vinterväghållning för anlitad entreprenör samt för flis, flisning och 
upptagning av flis och kostnader för borttransport av snö enligt punkterna 4.6 - 4.7 
ska Vägföreningen ersätta Kommunen med faktiska kostnader.  
 
6.3 Kostnader för kommunala resurser 
För kommunala resurser som används för åtgärder på Vägföreningens vägar ska 
Vägföreningen ersätta Kommunen enligt Kommunens interna prissättning. 
 
6.4 Kommunala driftbidrag 
Kommunala driftbidrag som Vägföreningen är berättigad till avräknas vid 
fakturering av vinterväghållningen enligt detta avtal. 
 
6.5 Statliga bidrag 
Vägföreningen intygar att de inte har statliga bidrag från Trafikverket för vägarna. 
 
6.6 Fakturering 
Kommunen ska fakturera månadsvis. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta 
enligt räntelagen samt påminnelseavgift. 
 
I samband med fakturering lämnas underlag som styrker Kommunens kostnader. 
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Moms kommer att tillkomma enligt gällande lagstiftning.  
 
6.7 Slitageersättning 
Kommunen ersätter inte Vägföreningen för vägslitage enligt anläggningslagen 
(1973:1149) med anledning av utfört uppdrag av vinterväghållningen enligt detta 
avtal. 
 
7. UPPHÖRANDE AV AVTAL 
 
7.1 Uppsägning 
Detta avtal följer Kommunens avtalsperiod med extern entreprenör för 
vinterväghållning, och gäller från det att det undertecknats av behöriga företrädare 
för båda parter. 
 
Sägs inte avtalet upp av endera parten senast en månad före den tidsgräns som 
angetts gentemot extern entreprenör löper det vidare även under nästkommande 
avtalsperiod.  
 
7.2 Förbehåll  
Kommunen förbehåller sig dock rätten att med omedelbar verkan säga upp detta 
avtal i det fall extern entreprenör saknas för utförande. 
 
8. ÖVERLÅTELSE 
Detta avtal få inte överlåtas på annan part. 
 
9. TVIST  
Tvist med anledning av tolkning och tillämpning av avtalet och därmed 
sammanhängande rättsfrågor ska i första hand lösas mellan parterna. Vid händelse 
att parterna inte når uppgörelse ska tvist avgöras av allmän domstol med Göteborgs 
tingsrätt som första instans, och med tillämpning av svensk rätt.  
 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Ort och datum  Ort och datum 

   

För Härryda kommun  För Mölnlycke vägförening 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-03-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 86      Dnr 2019KS126

Uppdrag gällande kommunalt ansvar för enskild väghållning 

 
Kommunfullmäktige uppdrog den 2 maj 2006 § 159 åt kommunstyrelsen att genomlysa 
frågan om vägföreningar i de större tätorterna och deras väginnehav i relation till kommunens 
vägar med särskild inriktning på Mölnlycke, Pixbo och Landvetter. Utredningen skulle belysa 
omfattning och andel samt konsekvenser för ett eventuellt kommunalt övertagande. 
Utredningen återredovisades 2010. Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2011 § 66 att 
uppdra åt förvaltningen att ta fram en strategi för genomförande av ett kommunalt 
övertagande av enskilda vägar inom tätorter. Kommunfullmäktige antog den 30 januari 2012 
§ 3 Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter.
 
Under 2017 gjordes en översyn av bidragsdelen. Det framhölls då att eftersom kommunen i 
dagsläget inte övertar vägar i den takt som strategin avsett, kan en minskning av nivån på de 
riktade bidragen motiveras till fördel för en ökning av driftbidraget. Förändringen av bidragen 
antogs av kommunstyrelsen den 20 november 2017 § 341. I 
 
Sveriges kommuner och landsting presenterade i november 2018 en bearbetad upplaga av 
Väghållningens juridik. I den skriver SKL att kommunallagen inte lägger hinder i vägen för 
kommunen att överta enskild väghållning eller att lämna bidrag till sådan väghållning, så 
länge den har allmänt intresse. 
 
Kommunstyrelsen ser ett behov att värdera om en frivillig överenskommelse mellan 
kommunen och Pixbo respektive Mölnlycke vägförening är en bra lösning gällande 
vinterskötseln med mera gällande de aktuella vägarna. Finansiering ska i så fall ske genom 
minskning av det bidrag som vägföreningarna erhåller.

Från Per Vorberg (M) föreligger skrivelse daterad den 25 februari 2019.
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag på 
frivillig överenskommelse om vinterskötsel med mera för Pixbo respektive Mölnlycke 
vägförening i enlighet med det som beskrivs i Sveriges kommuner och landstings skrift 
Väghållningens juridik.
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-03-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag på frivillig överenskommelse 
om vinterskötsel med mera för Pixbo respektive Mölnlycke vägförening i enlighet med det 
som beskrivs i Sveriges kommuner och landstings skrift Väghållningens juridik.

----------------------
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Direktanvisning inom ramen för detaljplan Idrottsvägen 
 
Kommunfullmäktige antog detaljplan för del av Hulebäck 1:116 m. fl. 
Idrottsvägen den 19 november 2018 § 194. Kommunfullmäktige beslutade 
därtill att direktanvisa mark till Bo Aktivt i Sverige AB genom 
markförsäljning den 19 november 2018 § 192 för genomförande av 
konceptet BonTop. 
I riktlinjer för markanvisning antagna av kommunfullmäktige den 23 maj 
2019 § 81 framgår att direkttilldelning kan ske i flera specificerade fall, 
varav byggnation av ägarlägenheter är ett. Direkttilldelning ska beslutas av 
kommunfullmäktige eller kommunal nämnd. 
I den av kommunfullmäktige antagna Strategisk plan 2019-2022 skriver vi i 
den politiska majoriteten att, som en viktig grundläggande princip för 
bostadsbyggande och samhällsutveckling, arbete ska ske med blandade 
upplåtelseformer och samhällsservice i detaljplaner där så är möjligt. En av 
upplåtelseformerna är ägarlägenheter. I Budget 2019 och planer för 2020-
2021 beslutade kommunfullmäktige att ange inriktning ”att vid 
exploateringar försöka stimulera till byggnation av ägarlägenheter”. 
 
JM AB presenterade på kommunstyrelsens informationssammanträde den 
23 april 2019 § 133 förslag på hur en etablering av bostäder i form av 
ägarlägenheter kan ske inom detaljplanen för Idrottsvägen. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att markanvisning genom 
direktanvisning sker till JM AB med villkor att ägarlägenheter används som 
upplåtelseform. Markanvisningen ska ske på marknadsmässiga villkor och 
beslut om samt undertecknande av marköverlåtelse ska ske enligt gällande 
reglementen och delegationsordningar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till 
avsiktsförklaring/markanvisningsavtal gällande direktanvisning av mark till 
JM AB för etablering av ägarlägenheter inom del av detaljplan för 
Idrottsvägen.  
 
 
Per Vorberg (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Upphävande av beslut om placering av gymnastik- och 
trampolinhall samt uppdrag gällande ny placering 
 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 § 208 att godkänna 
placering av gymnastik- och trampolinhall vid Öjersjövägen, Mölnlycke 
företagspark. Därefter har en ny möjlighet öppnats för etablering av 
gymnastik- och trampolinhall i Wallenstams lokaler i området Mölnlycke 
fabriker.  
Att ändra placering av hallen till Wallenstams lokaler är att föredra eftersom 
tillgängligheten för framför allt ungdomar bedöms vara väsentligt bättre. 
Dessutom förväntas lokalisering innebära möjligheter till samplanering av 
arbetet med och driften av Wallenstam Arena. 
 
Dialog har förts och kommer att fortsätta med berörda föreningar. De är 
positiva till det nya förslaget på lokalisering. De underlag gällande hallen 
som tagits fram i samverkan med föreningarna kommer att användas i det 
fortsatta arbetet. 
 
Inriktningen bör vara att kommunen inledningsvis hyr hallen med en option 
att förhandla om ett eventuellt köp. De ekonomiska villkoren samt 
eventuella budgetkonsekvenser är naturligtvis centrala för uppdraget. 
 
Utifrån resultatet av uppdraget kommer beslut och undertecknande av avtal 
ske enligt gällande reglementen och delegationsordningar. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut den 17 
december 2018 § 208 om att godkänna ny placering av gymnastik- och 
trampolinhall.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunstyrelsen att i samarbete med Wallenstam AB etablera gymnastik- 
och trampolinhall i området Mölnlycke fabriker. 
 
 
Per Vorberg (M)                                               Patrik Linde (S) 
Kommunstyrelsens ordförande                        Kommunstyrelsens andre vice     
                                                                          ordförande                       
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Bilaga: Kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2018 § 208 om 
godkännande av ny placering av gymnastik- och trampolinhall 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 208      Dnr 2018KS682

Godkännande av ny placering av gymnastik- och trampolinhall 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2016 i § 148 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att tillsammans med berörda delar av föreningslivet arbeta fram en plan för att bygga 
permanenta hallar för gymnastik och trampolin i anslutning till Djupedalsskolan vid 
Djupedalsäng i Mölnlycke.

Kommunens lokalresursplaneringsgrupp konstaterade att nuvarande detaljplan inte möjliggör 
etablering av en ny idrottsanläggning intill Djupedalsskolan. Att göra en ny detaljplan tar 
minst 2 år, vilket skulle innebära en kraftig försening av projektet.

För att inte försena projektet har förvaltningen tillsammans med de berörda föreningarna 
Pixbo GF och Sjövalla FK utrett en annan placering, Öjersjövägen i Mölnlycke företagspark. 
Denna placering kräver ingen ny detaljplan. Placeringen bedöms lämplig eftersom det går att 
ta sig till platsen via gång-/cykelväg från Mölnlycke centrum, det är nära till kollektivtrafik 
och det kommer också att finnas goda möjligheter att parkera utanför anläggningen.

Förvaltningen och berörda föreningar är eniga om att gå vidare med denna placering istället 
för vid Djupedalsskolan, Djupedalsäng.

Sektorn bedömer att förslaget till ny placering av gymnastik- och trampolinhall vid 
Öjersjövägen, Mölnlycke företagspark, är att föredra istället för det i uppdraget föreslagna 
läget vid Djupedalsskolan.

Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 12 oktober 2018.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet i § 434/2018.

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner ny placering av gymnastik- och trampolinhall i enlighet med 
föreliggande förslag.

----------------------
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Frank Ekstedt

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-07-05 2018KS1001  008

Motion om åtgärder som främjar biologisk mångfald

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i § 226 den 17 december 2018 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Bengt Andersson (V) angående åtgärder som främjar biologisk 
mångfald. Motionären föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att inventera vidtagna 
åtgärder och redovisa vilka ytterligare åtgärder som kan genomföras för att förbättra 
skyddet av den biologiska mångfalden i samband med inköp av livsmedel och 
förnödenheter. 

I kommunen är det sektorn för teknik och förvaltningsstöd som köper in störst andel 
livsmedel och förnödenheter. Sektorn är miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas och 
bedriver ett aktivt arbete med miljöfrågor och hållbar utveckling utifrån ett Agenda 2030-
perspektiv. För att förbättra skyddet av den biologiska mångfalden har ett flertal åtgärder 
vidtagits inom sektorn.

Inköp av livsmedel görs enligt den s.k. S.M.A.R.T.-modellen1. Genom att följa modellen 
minskar kommunen sin påverkan på miljö och klimat, vilket leder till ett förbättrat skydd 
av den biologiska mångfalden. Städservicefunktionen har fasat ut nästan alla kemikalier 
från sin verksamhet. De kemikalier som dock behövs för städning av vissa ytor och 
områden är certifierade och miljömärkta med ”EU Ecolabel” och ”Cradle to Cradle”. 
Enheten mark och anläggningar köper in redskap, utrustning och maskiner som används 
för att underhålla kommunal mark och anläggningar. Bensindrivna redskap och maskiner 
tankas med alkylatbensin och där det är lämpligt används utrustning och maskiner som 
drivs av uppladdningsbara batterier. Inköp av kontorsmaterial ska göras via gällande 
ramavtal. Avtalet har tecknats av Göteborgs stad, som bedriver ett aktivt arbete med 
miljömål som bl. a. inkluderar att främja den biologiska mångfalden. 

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd bedömer att det kontinuerligt vidtas åtgärder för 
att förbättra skyddet av den biologiska mångfalden i samband med inköp av livsmedel 
och förnödenheter.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse den 5 juli 
2019 från sektorn för teknik och förvaltningsstöd.

1 Större andel vegetabilier, Mindre andel tomma kalorier, Andelen ekologiskt ökar, Rätt kött och rätt grönsaker vid rätt tid, 
Transportsnålt
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Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i § 226 den 17 december 2018 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Bengt Andersson (V) angående åtgärder som främjar biologisk 
mångfald. Motionären föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att inventera vidtagna 
åtgärder och redovisa vilka ytterligare åtgärder som kan genomföras för att förbättra 
skyddet av den biologiska mångfalden i samband med inköp av livsmedel och 
förnödenheter. Förnödenheter likställs, utifrån avstämning med motionären, med 
kemikalier och städmaterial, redskap, utrustning och maskiner för underhåll av 
kommunal mark och anläggningar samt kontorsmaterial. 

I kommunen är det sektorn för teknik och förvaltningsstöd som köper in störst andel 
livsmedel och förnödenheter. Sektorn är miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas och 
bedriver ett aktivt arbete med miljöfrågor och hållbar utveckling utifrån ett Agenda 2030-
perspektiv. Genom ett strategiskt miljöarbete verkar sektorn för att öka medvetenheten 
kring miljöfrågor och minska sin påverkan på klimat och miljö, vilket även är gynnsamt 
för den biologiska mångfalden.

Nuläge för vidtagna åtgärder
För att förbättra skyddet av den biologiska mångfalden har ett flertal åtgärder vidtagits 
inom sektorn. Dessa redovisas nedan.

Livsmedel
Livsmedelspolicy, som antogs av kommunfullmäktige i § 188 den 13 november 2017, 
beskriver bl. a. upphandling och inköp av livsmedel, vilket görs enligt den s.k. 
S.M.A.R.T.-modellen. Modellen innebär att större andel vegetabilier och mindre andel 
tomma kalorier används, andelen ekologiskt ökar, matlagningen utgår från rätt kött och 
rätt grönsaker vid rätt årstid samt att produktionen ska vara transportsnål. Genom att följa 
modellen minskar kommunen sin påverkan på miljö och klimat, vilket leder till ett 
förbättrat skydd av den biologiska mångfalden. Utifrån S.M.A.R.T.-modellen har 
måltidsservice hittills genomfört följande åtgärder:

 Ett vegetariskt alternativ erbjuds alltid i de kommunala skolorna och en dag per 
vecka serveras inget kött och då erbjuds två vegetariska rätter. Livsmedel från 
växtriket kräver generellt mindre resurser och har en mindre miljö- och 
klimatpåverkan än animaliska livsmedel, främst avseende utsläpp av 
växthusgaser. 

 Andelen ekologiska livsmedel ökar och år 2018 var 32,3 % av de livsmedel som 
köptes in ekologiska. Det ställs högre krav på ekologiska livsmedel bl.a. avseende 
användning av bekämpningsmedel och gödsel vilket gynnar biologisk mångfald. 

 De matsedlar som tas fram för kommunens förskolor, skolor och äldreboenden 
anpassas efter vad som är i säsong med fokus på närområdet. Det innebär att rätt 
kött och rätt grönsaker serveras vid rätt tid. Grönsaker och spannmål ska i 
möjligaste mån vara närproducerat och allt kött som serveras ska vara svenskt. 
Genom att köpa in råvaror som är i säsong ökar nyttjandet av det som produceras i 
närområdet och antalet långväga transporter minskar.  
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 Den största delen av maten som serveras tillagas på plats i tillagningskök, vilket 
minskar behovet av att transportera tillagad mat. Vid exempelvis inköp av färsk 
fisk används endast ett fordon för leveranser till kommunens samtliga 
tillagningskök. 

För att ytterligare minska miljö- och klimatpåverkan och därmed även förbättra skyddet 
av den biologiska mångfalden arbetar måltidsservice aktivt för att minska matsvinnet. 
Matsvinn är en indikation på att det köps in mer än vad som förbrukas. Minskat matsvinn 
leder också till lägre utsläpp från förbränning av matavfall. Från 2014 – 2018 minskade 
matsvinnet med 30 % och andelen brännbart avfall med 26 %. På Backaskolan i 
Landvetter bedrivs ett särskilt projekt där maten lagas på räddade råvaror som annars 
skulle slängts av leverantören. Att bättre ta tillvara på och nyttja det som köps in är 
fördelaktigt utifrån ett hållbarhetsperspektiv och minskar verksamhetens påverkan på 
miljö och klimat. 

Förnödenheter 
Städservice är de som främst köper in kemikalier och städmaterial. De har fasat ut nästan 
alla kemikalier eftersom diamantrondeller används till skurmaskinerna, en åtgärd som 
innebär att städning av golv kan ske helt utan användning av kemikalier. 

De kemikalier som dock behövs för städning av vissa ytor och områden är certifierade 
och miljömärkta med ”EU Ecolabel” och ”Cradle to Cradle”. Dessa produkter uppfyller 
ett s.k. livscykelperspektiv. Det innebär att hela miljöpåverkan under produktens 
livslängd bedöms. Från tillverkning av produktens innehåll och dess förpackning till 
effekterna av produktens användning och förpackningens förmåga att återvinnas. 
Certifierade kemikalier har en mindre påverkan på miljö och klimat än konventionella 
motsvarigheter och förbättrar skyddet av den biologiska mångfalden. 

Det städmaterial som används till damning, avtorkning och moppning är 
återanvändningsbart efter tvätt. Städservice tvättmaskiner är särskilt anpassade för att 
tvätta skonsamt och effektivt. Därmed förlängs livslängden på återanvändningsbart 
städmaterial och behovet av inköp av dessa produkter minskar jämfört med om en 
konventionell tvättmaskin skulle användas. Städservice ser även kontinuerligt över 
produktsortimentet med syftet att undersöka om det kommit ut miljövänligare alternativ. 

Enheten mark och anläggningar köper in redskap, utrustning och maskiner som används 
för att underhålla kommunal mark och anläggningar. Bekämpningsmedel köps inte in till 
verksamheten. Bensindrivna redskap och maskiner tankas med alkylatbensin som släpper 
ut 85-90 % mindre kolväten än konventionell bensin. Där det är lämpligt används 
utrustning och maskiner som drivs av uppladdningsbara batterier. De dieseldrivna fordon 
som används är miljöklassade. Enheten har även en tvätthall för fordon och maskiner som 
används i verksamheten. De kemikalier som köps in till tvätthallen är svanenmärkta.

Inköp av kontorsmaterial ska göras via gällande ramavtal. Avtalet har tecknats av 
Göteborgs stad, som bedriver ett aktivt arbete med miljömål som bl. a. inkluderar 
minskad miljöpåverkan och att främja den biologiska mångfalden. Kontorsmaterial som 
förbrukas i stora mängder ska enligt avtalet vara svanenmärkta och/eller FSC-märkta. 
Enligt avtalet ska leverantörer även arbeta med att fasa ut eventuella produkter som 
innehåller bisfenol. 
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Ytterligare åtgärder för att förbättra skyddet av den biologiska mångfalden
Sektorns arbete med miljödiplomering syftar till ständiga förbättringar och åtgärder för 
att minska verksamhetens påverkan på klimat och miljö. Åtgärder identifieras löpande 
under arbetets gång. Exempel på detta är att måltidsservice kan förstärka 
informationsåtgärder kring matsvinn och fördelen med vegetabilier utifrån ett miljö- och 
hållbarhetsperspektiv. Städservice ska se över användandet av plastpåsar i de olika 
verksamheterna med målsättningen att minska dessa inköp eftersom en minskad 
användning av plast är gynnsamt för miljön och skyddet av den biologiska mångfalden. 

Sektorns bedömning
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd bedömer att det kontinuerligt vidtas åtgärder för 
att förbättra skyddet av den biologiska mångfalden i samband med inköp av livsmedel 
och förnödenheter. Sektorns arbete med miljödiplomering utifrån ett Agenda 2030-
perspektiv innebär ständiga förbättringar och att vidta åtgärder för att minska påverkan på 
klimat och miljö, vilket sektorn också bedömer bidrar till att förbättra skyddet av den 
biologiska mångfalden.

Per-Arne Larsson
Sektorschef

Bilaga: Motion om åtgärder som främjar biologisk mångfald
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'. ~--:11.RRYDA KOMMUN 
¡ l~cmmunstyrelsen 

2018 -11- 2 2 
Motion till kommunfullmäktige I 

10/arienr Diarieplanbeteckn 

Átgärder som främjar biologisk mângfald 

Enligt en rapport furn WWF (World Wildlife Fund) bar antalet ryggradsdjur i världen minskat med 
60 procent pâ fyra decennier. Om utvecklingen fortsätter i samma takt riskerar sju av tío av världens 
däggdjur, fiskar, fäglar, groddjur och kräldjur att vara borta 2020. Värst är det für sötvattenslevande 
djur, sä som fiskar och groddjur. De har minskat med hela 81 procent. De största minskningarna av 
ryggradsdjur har skett i Syd- och Mellanamerika, där minskningen varit 89 procent, Minskningarna 
beror främst pâ att livsmiljöema försvinner genom t ex de massiva skogsavverkningama, 
utdikningar och spridningen av plast i världshaven. 

Den svenska regeringen bar utarbetat miljökvalitetsmäl für att svara upp mot konventionen om 
biologisk rnângfald, sä att mângfalden bevaras och nyttjas pâ ett hâllbart sätt. Det finns 16 
miljökvalitetsmäl som ocksâ inkluderar rnâlet für biologisk rnângfald "Ett rikt djur- och växtliv". 

Den biologiska mângfalden är lika viktig soro klimatförändringama für vâr egeo framtid. Manga av 
âtgärderna som behövs für att bevara den biologìska mângfalden är samma âtgärder soro behövs für 
att minska klimatutsläppen och na de globala hâllbarhetsmâlen. Vi mäste tänka till hur vi producerar 
och konsumerar. 

I Asien botas gorilla-arter av utrotning som en konsekvens av att regnskog ersätts av storskalig 
palmodling für att framställa palmolja. Användningen av bekämpningsmedel i jordbruket kan 
drabba pollinatörer soro bin och hurolor med stora konsekvenser som följd. Detta är bara tvâ av 
manga exeropel pâ hur rovdriften av miljön drabbar manga arter. 

Detta är ingen kommunal fraga, anser säkert manga. Men frägan om hur vi producerar och 
konsumerar berör ocksâ Härryda kommun. Vara inköp av râvaror till maten i skoloma och olika 
fümödenheter für det dagliga arbetet kan ta hänsyn tiJI och hidra till att skydda den biologiska 
mângfalden. Skolmâltidsverksamheten i vâr kommun är föredömlig och präglas av stor 
mi)jöhänsyn. Men kanske kan vi göra mer? Även äldreomsorg och hemtjänst Jiksom 
kommunstyrelsens kansli och de olika fürvaltningama gör inköp som borde sättas i ett klimat- och 
biologiskt mängfaldsperspektiv. Även om "lilla" Härryda kommun inte ensamma kan rootverka t ex 
regnskogsavverkningarna i Indonesien eller Brasilien sä kan vi ge vârt bidrag till en framtid für 
kommande generationer. 

Vi föreslâr att koromunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 
att inventera vidtagna âtgärder och redovisa vilka ytterligare ätgärder som kan genomföras 
für att förbättra skyddet av den biologiska mângfalden i samband med inköp av livsmedel 
och fümödenheter. 

Kâhult 14 november 2018 

~~~ 

Bengt Andersson 
Vänsterpartiet 
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Behandling av återremitterat ärende: Motion 
om ett begränsat förbud mot passiv insamling 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-06-17

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 98      Dnr 2019KS39

Besvarande av motion om ett begränsat förbud mot passiv insamling av 
pengar (tiggeri) 

 
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.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 18 mars 2019.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2019 § 181.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden
Leo Welter (SD), Maria Kornevik Jakobsson (C), Patrik Nordgren (KD), Robert Langholz 
(S), Patrik Linde (S), Ronny Sjöberg (C), Siw Hallbert (S), David Dinsdale (L), Steinar 
Walsö-Kanstad (KP), Sven Karlsson (M), Per Vorberg (M), Marcus Berggren (MP), Anders 
Halldén (L), Patrik Strömsten (SD), Peter Arvidsson (SD), Oskar Sköld (S), Mikael 
Johannison (M) och Tony Wahl (C).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-06-17

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Yrkanden 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Ronny Sjöberg (C), Siw Hallbert (S), David 
Dinsdale (L), Sven Karlsson (M), Marcus Berggren (MP), Anders Halldén (L) och Tony 
Wahl (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Patrik Nordgren (KD) yrkar med instämmande av Per Vorberg (M) och Patrik Strömsten 
(SD) att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen att underlag ska 
presenteras för vilka kostnader tiggeriet medför vår kommun.

Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Robert Langholz (S) bifall till 
kommunstyrelsens förslag samt avslag på Patrik Nordgrens återremissyrkande.

Leo Welter (SD) yrkar i första hand bifall till Patrik Nordgrens återremissyrkande, i andra 
hand yrkar Leo Welter (SD) bifall till motionen.

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

Beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag kommer ordföranden ställa 
kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen.

Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning.

Proposition
Efter ställd proposition på Patrik Nordgrens återremissyrkande 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 31 ledamöter röstar Ja och 17 Nej, bilaga 8, 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 återremittera ärendet till kommunstyrelsen med 
motiveringen att underlag ska presenteras för vilka kostnader tiggeriet medför vår kommun.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-06-17

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S), Ulla-Karin Johansson (S), 
Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), Oskar Sköld (S), Jonas Andersson (S), Bengt 
Andersson (V), Marie Strid (MP), Marcus Berggren (MP), Christian Schmitt (MP), Maria 
Kornevik Jakobsson (C), Ronny Sjöberg (C), Tony Wahl (C) och Gun Wågsjö (C).

----------------------
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VOTERINGSLISTA
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-06-17

Voteringslista: § 98
Ärende: Besvarande av motion om ett begränsat förbud mot passiv insamling av pengar 
(tiggeri),  2019KS39

Bilaga 8. Votering

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ledamot X
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X
Grim Pedersen (M), ledamot X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Hans Larsson (M), ledamot X
Roger Nordman (M), ordförande X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Sven Karlsson (M), ledamot X
Rickard Rosengren (M), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X
Jan Andersson (M), ledamot X
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X
Ronny Sjöberg (C), ledamot X
Gun Wågsjö (C), ledamot X
David Dinsdale (L), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Anders Halldén (L), ledamot X
Anita Anger (L), ledamot X
Patrik Nordgren (KD), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Kent Samuelsson (SP), ledamot X
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X
Patrik Linde (S), ledamot X
Gunilla Wathne (S), ledamot X
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Robert Langholz (S), ledamot X
Monica Bengtsson (S), ledamot X
Oskar Sköld (S), ledamot X
Kerstin Sandberg (V), ledamot X
Bengt Andersson (V), ledamot X
Marie Strid (MP), ledamot X
Marcus Berggren (MP), ledamot X
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VOTERINGSLISTA
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-06-17

Boris Leimar (SD), ledamot X
Patrik Strömsten (SD), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Peter Arvidsson (SD), ledamot X
Ingemar Lindblom (M), ersättare X
Tony Wahl (C), ersättare X
Lena Fredriksson (S), ersättare X
Jonas Andersson (S), ersättare X
Christian Schmitt (MP), ersättare X
Jan Gustafsson (KP), ersättare X
Natalija Löfgren (SD), ersättare X
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X
Martin Tengfjord (SP), ersättare X
Resultat 31 17 0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-05-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 181      Dnr 2019KS39

Motion om ett begränsat förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) 

 
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.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 18 mars 2019.
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), 
Kersti Lagergren (M) och David Dinsdale (L) att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionen.

Peter Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen i sin helhet.

Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Peter Arvidssons yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-05-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen.

----------------------
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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) 
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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 • 
Landvetter C entrum 
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Skola ~ 
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Bilaga 5 
Hlndâs 
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Behandling av bordlagt ärende: Motion om att 
inrätta en visselblåsarfunktion i Härryda 

kommun

19

2018KS967
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Utvecklingsfunktionen
Maria Lind

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-05 2018KS967  008

Motion om att inrätta en visselblåsarfunktion i Härryda kommun

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1  En visselblåsare är en person som rapporterar om misstänkt korruption eller andra oegentligheter inom en 
myndighet och som har någon form av anknytning till myndigheten. Visselblåsaren kan vara anställd, 
leverantör, kund, uppdragstagare eller någon annan som har en av yrkesmässig relation till myndigheten.

Page 204 of 583



3

las i ett visselblåsarsystem återfinns i Datainspektionens författningssamling DIFS 
2018:2, 2 § punkt 4 samt i Dataskyddsförordningen (GDPR).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-05-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 149      Dnr 2018KS967

Motion om att inrätta en visselblåsarfunktion i Härryda kommun 

 
Kommunfullmäktige beslutade i § 226 den 17 december 2018 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Bengt Johansson (V) om att inrätta en visselblåsarfunktion i Härryda 
kommun. Motionären föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för en visselblåsarfunktion som möjliggör för kommuninvånare och kommunalt anställda att 
anonymt anmäla företeelser som strider mot det kommunala uppdraget.

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

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

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

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

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

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 5 mars 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-05-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen bordlägger ärendet gällande motion om att inrätta 
en visselblåsarfunktion i Härryda kommun till sammanträdet den 29 augusti 2019.
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 

Beslut

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet gällande motion om att inrätta en visselblåsarfunktion i 
Härryda kommun till sammanträdet den 29 augusti 2019.

----------------------
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Motion till kornmunfullmäktige 
G 

HÄRRYDA KOMA1UN 
Kommunstyrelsen 

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

Inrätta en visselblâsarfunktion i Härryda kommun 

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

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

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

Vi föreslár att .kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 
att att föreslâ kommunfullmäktige en visselblâsarfunktion som möjliggör für 
kommuninvânare och kommunalt anställda att anonymt anmäla felaktigheter 
für utredning. 
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Förslag till reviderad förbundsordning för 
Göteborgsregionens kommunalförbund 

20

2019KS433
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Utvecklingsfunktionen 
Rebecka Isaksson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-07-17 2019KS433  106

Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund

Sammanfattning
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund beslutade den 18 juni 2019 
§ 30 att godkänna förslag till reviderad förbundsordning. Förbundsfullmäktige beslutade 
även att sända ut förslaget för fastställande av förbundsmedlemmarnas 
fullmäktigeförsamlingar, se bilaga 1. 

De föreslagna revideringarna avser i första hand den förändrade rollen för förbundet 
genom att regionplaneuppdraget har upphört i och med ändringar i plan och bygglagen 
(2010:900) som trädde i kraft den 1 januari 2019, men innefattar även uppdateringar på 
grund av den nya kommunallagen (2017:725) samt en smärre revidering rörande 
hantering av medelshanteringspolicy. Förslaget till reviderad förbundsordning och en mer 
utförlig beskrivning av förslaget återfinns i bilaga 2.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund i enlighet med föreliggande förslag. 

 

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilagor:
1. Protokollsutdrag från förbundsfullmäktige § 30

2. Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund
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  1 (1) 

Förbundsfullmäktige 2019-2022 

Protokoll 2019-06-18 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Ullevi Restaurang och Konferens 

Protokollsutdrag 

§ 30. Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund 

Diarienummer 2019-00241.011 

Beslut 

Förslag till reviderad förbundsordning godkänns och sänds ut för fastställande av 

förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. 

Sammanfattning 

Förbundsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 24 maj 2019 behandlat förslag till 

reviderad förbundsordning. Revideringarna avser i första hand den förändrade 

rollen för förbundet genom att regionplaneuppdraget upphör, men innefattar även 

uppdateringar på grund av den nya kommunallagen samt en smärre revidering 

rörande hantering av medelshanteringspolicy.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag § 52 

 Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund. 
 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

  

Pernilla Övermark             

Ordförande    

 

 

 

 

Axel Darvik                      My Högfeldt 

Justerare                       Justerare 
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Reviderad förbundsordning   1 (2) 

Förbundsfullmäktige – ärende 15 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Sigroth, avdelningschef,  

Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2019-05-17, diarienummer 2019-00241.011 

 

 

Förslag till reviderad förbundsordning för 
Göteborgsregionens kommunalförbund 

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslag till reviderad 

förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade förbundsordningen sänds ut 

för fastställande av förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd bilaga. Revideringarna avser i 

första hand den förändrade rollen för förbundet genom att regionplaneuppdraget 

upphör, men innefattar även uppdateringar på grund av den nya kommunallagen 

samt en smärre revidering rörande hantering av medelshanteringspolicy.   

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag § 52  

• Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund.  

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och bedömning 

Regionplaneuppdraget 

Göteborgsregionens kommunalförbund har sedan 1988 innehaft rollen som 

regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen (PBL). Det innebär att förbundet haft 

en myndighetsutövande roll samt haft möjligheten att upprätta en regionplan i 

enlighet med PBL. Förbundet har inte nyttjat möjligheten utan istället valt att 

regionplanera genom breda politiska överenskommelser, bland annat genom ett 

flertal rådslagsprocesser.  

I regeringens proposition 2017/18:266 ”En ny regional planering” föreslogs att nya 

bestämmelser om regional fysisk planering skulle föras in i PBL. Riksdagen 

beslutade i enligt med propositionens förslag och förändringarna i PBL infördes 

från och med 2019-01-01. Förändringen i PBL innebär att regional planering, och 

upprättande av en formell regionplan, ska ske i Stockholms län och i Skåne län. 

Förändringen innebar att Göteborgsregionens kommunalförbund förlorat sin roll 

som regionplaneorgan i enlighet med PBL. Utifrån ovanstående föreslås att 

förbundsordningens revideras genom att skrivningen i 3§, ”…följande områden: 

Regionplanering - Regionplaneorgan enligt PBL.” stryks.  
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Reviderad förbundsordning   2 (2) 

Förbundsfullmäktige – ärende 15 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Sigroth, avdelningschef,  

Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2019-05-17, diarienummer 2019-00241.011 

 

Övriga förslag till revideringar 

I paragraf fem har angivna hänvisningar till lagparagrafer uppdaterats utifrån 

förändringar i den nya kommunallagen.  

I paragraf 6.1 har ordet årligen strukits utifrån bedömningen att det inte är 

nödvändigt att årligen anta medelshanteringspolicyn för GR utan tillräckligt att 

riktlinjerna ligger fast till dess förändringar görs.  

 

 

 

Helena Söderbäck       Maria Sigroth       Gunnel Rydberg 

Förbundsdirektör       Avdelningschef      Förbundssekreterare 
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  Justeras:      1 (1) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2019-05-24 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Nimbus, Öckerö kommun 

 

Protokollsutdrag 

§ 52. Förslag till reviderad förbundsordning för GR med anledning av att 

regionplaneuppdraget upphör  

Diarienummer: 2019-00241.011 

 

Beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslag till reviderad 

förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade förbundsordningen sänds ut 

för fastställande av förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen har beslutat förändra plan- och bygglagen (PBL) så att regional 

planering och upprättande av en formell regionplan nu ska ske i Stockholms län 

och i Skåne län. Förändringen innebar att Göteborgsregionens kommunalförbund 

förlorat sin roll som regionplaneorgan i enlighet med PBL. Härmed behöver 

förbundsordningen för GR revideras avseende den förändrade rollen för förbundet. 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund är under utarbetande och kommer att sändas ut till 

förbundsstyrelsens sammanträde 24 maj för att sedan kunna föreläggas 

förbundsfullmäktige 18 juni.   

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Axel Josefson             Miguel Odhner 

Ordförande              Justerare 
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Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2019-07-xx

Förbundsordning
Gäller fr.o.m. 2019-07-xx
Göteborgsregionens
kommunalförbund
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Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2019-07-xx

Förbundsordning

1§ Benämning och säte
Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund och har sitt säte i Göteborgs stad. 

2§ Medlemskommuner
Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, 
 Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett kommunal förbund 
med förbundsfullmäktige.

Förbundet ska för sina medlemmar utgöra en sammanslutning för kommunernas  gemensamma 
intressebevakning i Göteborgsregionen.

Medlemskommunerna är även medlemmar i Sveriges Kommuner och Landsting.  Förbundet 
är, tillsammans med Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals kommunal förbund och 
 Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, också kommunförbund. Förbunden är medlemmar 
i Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (VästKom).

3§ Ändamål och verksamhet
Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över kommungränserna i Göteborgs
regionen. Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den kommunala själv styrelsen, 
vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att 
stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att 
skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla  invånare, inom ramen för en gemensamt 
 hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljö mässigt. 

Förbundet har till uppgift att:

• Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och 
 förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär.

• Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser kring 
 kompetensförsörjning.

• Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, remiss
yttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och  överläggningar 
avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär. 

• Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och 
 kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling.

• Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte.

• Verka för regionala verksamheters finansiering.

• Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de  enskilda 
 kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma utvecklings
projekt tillsammans med medlemskommunerna.
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Förbundet har två funktioner:

1. Förbundet är myndighetsutövande inom följande områden: 

• Regionplanering
 o Regionplanerorgan enligt PBL.

• Utbildning
 – Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och gymnasieförordningen   

 samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende gymnasieskolan 
  medlemskommunerna emellan. 

 – Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag 
  och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande 
  samverkansavtal. 

 – Bedriva internationellt inriktad förskoleklass, grund och gymnasieskoleverksamhet   
  samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inom ramen för 

  gällande skollag och förordning. 

2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden: 

• Arbetsmarknad

• Miljö och samhällsbyggnad 

• Social välfärd

• Utbildning

• Näringsliv

Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra områden. 

4§ Organisation och befogenheter
§ 4.1 Förbundsfullmäktige
Förbundets högsta beslutande församling utgörs av förbundsfullmäktige.

Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige.  Härutöver 
utses – efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas –  ytterligare en 
 ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 10 000 invånare, dock ska antalet ledamöter utsedda 
av  Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner tillsammans 
ökat med en.

Första sammanträdet med nyvalda förbundsfullmäktige hålls i december samma år val 
av fullmäktige ägt rum i hela landet för förrättande av val som ankommer på de nyvalda 
 förbundsfullmäktige. 

§ 4.2 Förbundsstyrelse och Antagningsnämnd
I förbundet ska finnas en förbundsstyrelse

I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer av lag, att: 

• Övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplaner för  förbundets 
verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas på ett  rationellt och 
e konomiskt sätt. 

• På ett betryggande sätt handha förbundets medelsförvaltning.

• Ta upp lån och teckna borgen för lån. 
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• Avge yttranden som ankommer på förbundet samt underrätta förbundsfullmäktige och 
 förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i viktiga frågor. 

Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns Göteborgsregionens  förbundsstyrelse, ska 
vara 22, jämte 11 ersättare. Av ledamöterna och ersättarna bör  
11 respektive 5 vara bo satta i Göteborgs Stad. Återstående ledamöter och ersättare bör vara bosatta 
utanför  Göteborgs Stad men inom förbundets medlemskommuner.

Förbundsstyrelsen kan för beredning och beslut i vissa frågor tillsätta ett arbetsutskott. 
 Förbundsstyrelsen ska för arbetsutskottet upprätta ett regelverk vari de grupper av ärenden som 
arbetsutskottet kan besluta i omnämns. 

I förbundet ska finnas en antagningsnämnd (Utbildningsgruppen) som svarar för  antagningen till 
gymnasieskolan enligt vad som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.

Mandattiden för förbundsstyrelsen och antagningsnämnden ska vara fyra år och räknas från och 
med den 1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.

Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige vid myndighets utövning som 
överlämnats till förbundet av medlemskommunerna.

§ 4.3 Styrgrupper
Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt sammansatta styrgrupper knutna till 
de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.

Den av förbundsfullmäktige utsedda antagningsnämnden utgör även styrgrupp.

§ 4.4 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer
Förbundet får efter beslut av förbundsfullmäktige lämna över vården av en sådan särskild 
 angelägenhet som anges i § 3 och som inte innefattar myndighetsutövning till ett aktiebolag, en 
ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse. 

Förbundsfullmäktige får även tillsätta andra organ som behövs för att fullgöra förbundets 
 ändamål enligt § 3. 

Förbundsfullmäktige har möjlighet att pröva förändrat huvudmannaskap för områden inom § 3.

Förbundet har intressen i ett antal bolag och organisationer som ägare, stiftare, medlem  eller i an
dra former av samverkan med internationella, nationella, regionala och lokala organ och aktörer. 

Förbundsfullmäktige ska få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell  beskaffenhet  eller 
annars av större vikt fattas inom av förbundet hel- eller delägda bolag beträffande  bolagens 
 verksamhet.

§ 4.5 Förbundssekretariat
Förbundet ska ha ett sekretariat med uppgift att under förbundsstyrelsen handha förbundets 
 administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Sekretariatet leds av en förbunds direktör 
som inför styrelsen svarar för förbundets löpande förvaltning.

§ 4.6 Tillkännagivanden
Tillkännagivanden om justering av protokoll från förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens 
sammanträden samt andra tillkännagivanden ska ske på Göteborgs Stads anslagstavla. 
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5§ Medlemskommunernas styrning av och insyn i 
förbundets ekonomi och verksamhet
Förbundet ska löpande förse medlemskommunerna med en rapport om dess ekonomi och 
 verksamhet. 

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare 
i förbundsstyrelsen ska få närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden och delta i över
läggningarna, dock inte i beslut enligt KL 9 Kap 6 § och Kl 4 Kap 28 §. Beslutet om närvaro vid 
sammanträdet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet.

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är leda
mot i förbundsfullmäktige ska ha sådan yttranderätt som anges i Kl 9 Kap 6 § och Kl 5 Kap 3940 §.

6§ Finansiering
§ 6.1 Lån och borgen
Förbundets upptagna lån och/eller ingångna borgensförbindelser regleras i det av 
 förbundsfullmäktige årligen godkända styrdokumentet Medelshanteringspolicy.

§ 6.2 Fördelning av förbundets kostnader
Den del av förbundets kostnader som täcks av medlemskommunerna enligt fastställd  budget för
delas mellan kommunerna i förhållande till deras befolkningsunderlag. Härvid ska  invånarantalet 
vid utgången av andra året före verksamhetsåret användas. 

Resterande del av förbundets kostnader täcks utifrån medlemkommunernas efterfrågan  (enligt 
§ 3) samt av andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att det 
skapar mervärde för medlemskommunerna.

§ 6.3 Medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder
Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
 förhållande till deras årsavgift till förbundets verksamhet under den senaste femårs perioden. 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska motsvarande bestämmelser ligga till grund för 
beräkning av medlemmarnas andelar.

§ 6.4 Budgetprocess
Förbundsstyrelsen ska upprätta samrådsunderlag till budget för förbundets verksamhet 
 nästföljande år samt bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig häröver.

Förbundsstyrelsen ska lägga fram förslag till budget för förbundsfullmäktige, som har att fastställa 
förbundets budget för nästföljande år senast den 30 september. Förbundsfullmäktige ska samti
digt besluta om de årsavgifter som medlemskommunerna har att utge till förbundet. Besked om 
årsavgifternas storlek ska omgående tillställas medlemskommunerna.

§ 6.5 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda
Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning till förtroendevalda inom förbundet.
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7§ Revision
§ 7.1 Revisorer
De nyvalda förbundsfullmäktige väljer fem revisorer för granskning av förbundets  verksamhet. 
Revisorer utses för en period om fyra år. 

§ 7.2 Tid för avlämnande av revisorernas berättelser
Det åligger revisorerna att före maj månads utgång till förbundsfullmäktige avge sin  berättelse om 
granskning av verksamheten under det föregående året. Fullmäktige ska bevilja eller neka an
svarsfrihet. Beslutet ska motiveras.

8§ Tvister
Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, samt en eller flera medlemskommuner, å andra 
sidan, ska parterna söka lösa tvisten genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå i över
läggningar inom 30 dagar efter det att överläggningar påkallats. Försummar part detta eller leder 
överläggningen inte till överenskommelse, har part som begärt överläggningarna rätt att påkalla 
skiljeförfarande med en skiljeman. Kan parterna inte enas om val av skiljeman, ska utseendet av 
skiljeman hänskjutas till ordföranden i Sveriges Kommuner och Landstings styrelse.

9§ Utträde
En medlemskommun har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning ska ske skriftligen. 
 Uppsägningstiden ska löpa ut när förbundsfullmäktiges mandattid löper ut. Uppsägnings tiden 
ska inte vara längre än tre år eller kortare än ett år.

Efter uppsägning ska kvarvarande medlemskommuner söka träffa överenskommelse om ny 
 förbundsordning. Uppnås inte enighet om ny förbundsordning, ska förbundet träda i  likvidation 
vid uppsägningstidens utgång

10§ Likvidation
Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som  oskäligt 
att en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet 
samt att medlemmarna är eniga om denna bedömning, ska på begäran av  medlemskommunen 
 förbundet omedelbart träda i likvidation.

Att likvidation kan bli följden av medlemskommuns utträde framgår av § 9. Likvidationen 
 verkställs av förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator.

Om förfarandet i övrigt vid genomförande av likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som 
 föreskrivs om likvidation i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar med undantag för reglerna 
om kallelse på okända borgenärer.
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Personalfunktionen
Anna-Kajsa Tagesson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-05-24 2019KS345  024

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) har lämnat förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18). Förslaget syftar bland 
annat till aktiv omställning och tidsbegränsat ekonomiskt omställningsstöd i stället för 
pension till förtroendevalda som avslutar sitt uppdrag innan ordinarie pensionsålder. SKL 
rekommenderar kommunerna att anta förslaget.

Förslaget ersätter nuvarande bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL14). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare 
omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av 
PBF eller PRF-KL i kommunen, regionen eller kommunalförbundet. I OPF-KL18 har 
delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser tillförts 
i jämförelse med nu gällande OPF-Kl 14. I övrigt sker inga ändringar i sak. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) ska gälla från och med 1 januari 2019 enligt föreliggande 
förslag.

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen till pensionsmyndighet för Härryda 
kommun avseende ovan nämnda bestämmelser.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att revidera pensionspolicyn mot 
bakgrund av förslaget.

Ärendet
Pensioner

Pensionsbestämmelserna omfattar avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension och 
efterlevandeskydd. Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett 
uppdragets omfattning, om inte annat anges, och omfattar förtroendevalda som tillträtt i 
samband med valet 2014 eller senare. Pensionsbestämmelserna gäller inte för 
förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § 
LAS angiven ålder. Vilka ersättningar som är pensionsgrundande framgår av förslaget.
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Omställningsstöd

Förtroendevald med uppdrag omfattande 40 procent eller mer har rätt till 
omställningsstöd. Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med 
valet 2014 eller senare. Förtroendevalda i kategorin kommer att ha möjlighet att få olika 
omställningslösningar och ersättningar vilka framgår av förslaget.

Familjeskydd

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som fullgör uppdrag hos 
kommunen med sammanlagt minst 40 procent av heltid. Bestämmelserna om 
familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige, eller från 
den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Pensionsmyndighet

För att förslaget ska gälla krävs antagande av kommunfullmäktige samt att 
kommunstyrelsen får uppdraget som så kallad pensionsmyndighet. 
Pensionsmyndighetens uppgift blir bland annat att tolka och tillämpa bestämmelserna i 
OPF-KL18. 

Anders Pettersson
Personalchef Anna-Kajsa Tagesson

Utredare

Bilaga:
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL18)
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2018-09-14 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-

KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser

 Pensionsmyndighet

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

2. Omställningsstöd

 Aktiva omställningsinsatser

 Ekonomiskt omställningsstöd

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

3. Pensionsbestämmelser

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning

 Sjukpension

 Efterlevandeskydd

4. Familjeskydd

Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX § X 

SKL-
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Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 
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Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  
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För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 

hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag 

i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 
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Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 
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föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 

den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  
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§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 
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Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 

kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag.  
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Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 

antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 

och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 

förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 
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§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 

med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 

med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 

har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 

månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 

samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 

med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 

årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 
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Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 

betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 

senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 

förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 

anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 

nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 

Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 

familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 

kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 

var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 

beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 

§ första stycket FAL.  
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Utvecklingsfunktionen 
Rebecka Isaksson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-07-22 2019KS76  003

Ändring av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda 

Sammanfattning
Den 10 januari 2019 § 9 i samband med beredning av ärende beträffande ändring av 
arvodesreglemente för förtroendevalda (bilaga 1) beslutade kommunstyrelsen att lämna 
följande uppdrag till förvaltningen avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

”Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att se över småföretagares möjligheter till
ersättning, på ett sådant sätt att en helhetsbild tas kring småföretagares situation och
utbetalning av ersättning även fokuserar på bortfall av intäkter och bortfall av vinstmedel 
i stället för som idag endast på utbetalad arbetsinkomst.”

Enligt gällande reglemente har en förtroendevald rätt till ersättning för styrkt förlorad 
arbetsinkomst. En förtroendevald näringsidkare som kan visa att arbetsinkomst förlorats 
men inte till vilket belopp har i stället rätt till schablonersättning som är baserad på den 
förtroendevaldes inkomst av tjänst eller näringsverksamhet enligt den senast fastställda 
inkomstdeklarationen. Ersättningen kan dock inte överstiga ett belopp som motsvarar 
kommunalrådsarvodet.

Efter en översyn av näringsidkares möjligheter till ersättning för förlorad arbetsinkomst 
föreslår förvaltningen att det införs en ytterligare schablonersättning för näringsidkare 
som baseras på kommunalrådsarvodet. Föreslagen schablonersättning motsvarar 
50 procent av timarvodet för välfärdsnämndens ordförande/kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande. För 2019 innebär detta en timersättning om 203 kr per timma. 

Förvaltningen föreslår vidare att det i reglementet anges att med näringsidkare avses en 
person som är godkänd för F-skatt eller vars företag är godkänt för F-skatt samt att en 
förtroendevald som samtidigt uppbär pension eller är anställd hos annan 
organisation/företag inte kan uppbära schablonersättning. 

I gällande reglemente anges att ersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan överstiga ett 
belopp som motsvarar kommunalrådsarvodet. Förvaltningen föreslår att det förtydligas 
att timersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan överstiga ett belopp som motsvarar 
timarvodet för välfärdsnämndens ordförande/kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. För 
2019 innebär det att den maximala ersättningen är 405 kr per timma. I likhet med 
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gällande reglemente är begränsningen tillämplig för förtroendevalda som är anställda 
liksom för förtroendevalda som är näringsidkare.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera arvodesreglemente för förtroendevalda i 
enlighet med bilaga Förslag till ändring av arvodesreglemente för kommunalt 
förtroendevalda.

Ärendet
Uppdrag och gällande bestämmelser
Den 10 januari 2019 § 9 i samband med beredning av ärende beträffande ändring av 
arvodesreglemente för förtroendevalda beslutade kommunstyrelsen att lämna följande 
uppdrag till förvaltningen avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

”Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att se över småföretagares möjligheter till
ersättning, på ett sådant sätt att en helhetsbild tas kring småföretagares situation och
utbetalning av ersättning även fokuserar på bortfall av intäkter och bortfall av vinstmedel 
i stället för som idag endast på utbetalad arbetsinkomst.”

Av 4 kap. 12 och 15 §§ kommunallagen (2017:725), KL, följer att de förtroendevalda har 
rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar 
när de fullgör sina uppdrag och att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för sådan 
ersättning. 

I gällande arvodesreglemente regleras ersättning för förlorad ersättning enligt följande. 

2.1 ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST 

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. 

Förtroendevald näringsidkare som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt till 
en schablonersättning per timme beräknad på grundval av inkomst av tjänst eller näringsverksamhet enligt 

den senast fastställda inkomstdeklarationen. deklarerad årsinkomst enl ovan
12 x 165 timmar (=1 980 timmar)

Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan inte överstiga ett belopp som motsvarar kommunalrådsarvode. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst gäller inte för förtroendevald med fast årsarvode om 40 % av 
riksdagsledamotsarvode eller högre.

I reglementets grundläggande bestämmelser (1.) anges även att kommunstyrelsen eller 
det organ kommunstyrelsen utser avgör tolkningen av detta reglemente och äger rätt att i 
särskilt fall avgöra om ersättning för sammanträde eller förrättning ska utbetalas.
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Förvaltningens bedömning
Efter en utredning av hur egenföretagare kan kompenseras för bortfall av intäkter och 
vinstmedel bedömer förvaltningen att en modell där ersättningen utgår från en 
uppskattning av potentiella intäkter och vinstmedel kan antas att leda till en ökad 
administration av ärenden avseende begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Det är även sannolikt att en ersättningsmodell som utgår från en uppskattning av 
potentiella bortfall av intäkter och vinstmedel skulle leda till en ökning av behandling av 
ersättningsanspråk i kommunstyrelsen eftersom det då skulle krävas att kommunstyrelsen 
tar ställning till enskilda ersättningsanspråk. Individuella bedömningar av 
ersättningsanspråken innebär i sin tur att de förtroendevalda inte på förhand kommer att 
kunna förutse i vilken mån de kommer att bli kompenserade för förlorad arbetsinkomst. 

Dessutom ställer en modell som utgår från näringsidkares bortfall av en uppskattning av 
potentiella intäkter och bortfall av vinstmedel krav på att näringsidkaren kan lämna in 
underlag som styrker att bortfall av intäkter och vinstmedel motsvarar 
ersättningsanspråket. Ett sådant underlag måste även kunna tåla granskning genom 
revisionen. I denna del kan det konstateras att det finns en beaktansvärd risk för 
förtroendeskada om systemet skulle komma att missbrukas.

Vid förvaltningens undersökning av hur andra kommuner och landsting lämnar ersättning 
till de förtroendevalda för förlorad arbetsinkomst har det inte påträffats någon 
ersättningsmodell som utgår från näringsidkares bortfall av intäkter och bortfall av 
vinstmedel. I normalfallet baseras ersättningen i stället på nettointäkt/rörelsens positiva 
resultat eller redovisade löneavdrag.   

För att tillgodose behovet för förtroendevalda med egen näringsverksamhet att få 
ersättning för förlorad arbetsinkomst även i de fall företagaren inte har utrymme för att ta 
ut lön från verksamheten föreslår förvaltningen att det i stället införs en ytterligare 
schablonersättning. Föreslagen schablonersättning motsvarar 50 procent av timarvodet 
för välfärdsnämndens ordförande/kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. För 2019 
innebär detta en timersättning om 203 kr. Det föreslagna schablonbeloppet ligger relativt 
högt i jämförelse med ersättningsnivåer i andra kommuner och regioner, se bilaga 3 med 
förteckning över schablonbelopp som tillämpas i andra kommuner.

Förvaltningen föreslår vidare att det i reglementet anges att med näringsidkare avses en 
person som är godkänd för F-skatt eller vars företag är godkänt för F-skatt samt att 
förtroendevald som samtidigt innehar en anställning i annan organisation eller uppbär 
pension inte kan uppbära schablonersättning. 

I gällande reglemente anges att ersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan överstiga ett 
belopp som motsvarar kommunalrådsarvodet. Förvaltningen föreslår att det förtydligas 
att timersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan överstiga ett belopp som motsvarar 
timarvodet för välfärdsnämndens ordförande/kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. För 
2019 innebär det att den maximala ersättningen är 405 kr per timma. I likhet med 
gällande reglemente är begränsningen tillämplig för förtroendevalda som är anställda 
liksom för förtroendevalda som är näringsidkare.
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Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilagor:
1. § 9 Ks Ändring av arvodesreglementet för kommunalt förtroendevalda 

2. Förslag till ändring av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda (ny text är 
gulmarkerad).

3. Förteckning över schablonbelopp som tillämpas i andra kommuner
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-01-10

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 9      Dnr 2018KS541

Ändring av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 i § 122 att revidera arvodesreglemente för 
kommunalt förtroendevalda i Härryda kommun enligt demokratiberedningens förslag.

Den 29 januari 2018 i § 6 beslutade kommunfullmäktige att anta reglemente och godkänna 
avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal och 
Partille kommuner. Enligt § 6 i tillägg till samverkansavtal avseende gemensam 
överförmyndarnämnd ska samverkanskommunerna administrera ersättning (arvode och 
personliga utlägg) till ledamot och ersättare vald av respektive samverkanskommun.

Från och med den 1 januari 2019 övergår sociala myndighetsnämndens ansvarsområden till 
välfärdsnämnden. För det fall att välfärdsnämnden beslutar att inrätta ett myndighetsutskott 
som ska hantera individärenden på socialtjänstens och de offentliga utbildningsväsendets 
område finns det behov av översyn av arvodesreglementet vad gäller ersättningen till 
ordförande och vice ordförande i ett sådant utskott.

Förvaltningen föreslår en revidering av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda i 
Härryda kommun utifrån att överförmyndarnämnden och myndighetsutskottet inte innefattas i 
bilaga 1 till arvodesreglementet; tabell för årsarvode och tabell för inläsningsarvode.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 16 november 2018.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
revidera arvodesreglemente för förtroendevalda i enlighet med bilaga Förslag till ändring av 
arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda.

Calle Johansson (SD) yrkar enligt bilaga 1  "Att förvaltningen ges i uppdrag att se över 
småföretagares möjligheter till ersättning, på ett sådant sätt att en helhetsbild tas kring 
småföretagares situation och utbetalning av ersättning även fokuserar på bortfall av intäkter 
och bortfall av vinstmedel i stället för som idag endast på utbetalad arbetsinkomst." 

Propositioner

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

Sammanträdesdatum
2019-01-10

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Efter ställd proposition på Calle Johanssons tilläggsyrkande finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att revidera arvodesreglemente för förtroendevalda i enlighet 
med bilaga Förslag till ändring av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att se över småföretagares möjligheter till 
ersättning, på ett sådant sätt att en helhetsbild tas kring småföretagares situation och 
utbetalning av ersättning även fokuserar på bortfall av intäkter och bortfall av vinstmedel i 
stället för som idag endast på utbetalad arbetsinkomst.

----------------------
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ARVODESREGLEMENTE 

FÖR

KOMMUNALT 

FÖRTROENDEVALDA

Gällande från den X  2019
Fastställt av kommunfullmäktige

den X 2019, § X
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1.  GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen.
I tillämpliga delar gäller reglementet även för av intresseorganisationer utsedda ledamöter och 
ersättare i av fullmäktige inrättade samrådsorgan.

För kommunalråd finns särskilda bestämmelser.

Kommunstyrelsen eller det organ kommunstyrelsen utser avgör tolkningen av detta 
reglemente och äger rätt att i särskilt fall avgöra om ersättning för sammanträde eller 
förrättning skall utbetalas.

Kommunfullmäktige fastställer reglementet.

En ledamot kan maximalt lyfta ett arvode per år som motsvarar kommunstyrelsens 2e vice 
ordförandes årsarvode. 

2.  ERSÄTTNINGAR

Ersättning kan utbetalas

 dels med ersättning för förlorad inkomst, pensions- och semesterförmåner samt kostnads-
ersättning

 dels som årsarvode, sammanträdesarvode, särskilt arvode, rese- och traktamentsersättning.

2.1  ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst.

Förtroendevald näringsidkare som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket 
belopp har rätt till en schablonersättning per timme. Schablonersättningen ska beräknas på ett 
av följande sätt. 

a. Timbelopp baserat på inkomst av tjänst eller näringsverksamhet enligt den senast fastställda 
inkomstdeklarationen, 12 x 165 timmar (=1 980 timmar).
b. Timbelopp som motsvarar 50 procent av arvodet för välfärdsnämndens 
ordförande/kommunstyrelsens 2:e vice ordförande per timma (månadsarvodet för ordföranden 
för välfärdsnämnden/2:e vice ordföranden i kommunstyrelsen ÷ 165 timmar x 0,5).

Med näringsidkare avses person som är godkänd för F-skatt eller vars företag är godkänt för 
F-skatt och som inte samtidigt uppbär pension eller är anställd hos annat företag/organisation. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst per timme kan inte överstiga ett belopp som motsvarar 
timarvodet för kommunalråd (månadsarvodet för ordföranden för välfärdsnämnden/2:e vice 
ordföranden i kommunstyrelsen ÷ 165 timmar).

Ersättning för förlorad arbetsinkomst gäller inte för förtroendevald med fast årsarvode om 
40 % av riksdagsledamotsarvode eller högre.
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2.2  ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD TJÄNSTEPENSIONSFÖRMÅN

Enligt Härryda kommuns gällande pensionspolicy. 

I de fall förtroendevald begär ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ersättning för förlorad 
pensionsförmån ut automatiskt, baserat på belopp för inkomstbortfall. Inget ytterligare intyg 
behöver lämnas. Ersättningen betalas ut till den förtroendevalde i februari året efter det år 
ersättningen för förlorad arbetsinkomst redovisats.

2.3  ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD SEMESTERFÖRMÅN

Förtroendevald har rätt till förlorad semesterersättning med en schablonersättning om 12 % på 
utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

För förlorade semesterdagar utbetalas ekonomisk ersättning med högst maximibeloppet för 
förlorad arbetsinkomst per dag.

2.4  KOSTNADSERSÄTTNINGAR

Förtroendevald som åsamkas särskilda kostnader till följd av det kommunala uppdraget kan få 
ersättning motsvarande styrkta utlägg. Kommunstyrelsen eller det organ kommunstyrelsen 
utser beslutar i dessa frågor.

Kommunstyrelsen eller det organ kommunstyrelsen utser äger rätt att efter särskild 
framställan medge funktionsnedsatt förtroendevald eller förtroendevald som vårdar 
funktionsnedsatt person eller vårdar barn under 10 år i sitt hem ersättning för kostnaden som 
föranletts av uppdraget.

Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utbetalas även för äldre barn.
Ersättning utbetalas inte för tillsyn, som utföres av egen familjemedlem eller av 
sammanboende och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala omsorgen.

2.5 ÅRSARVODE

Årsarvode utbetalas till i bilaga 1 angivna förtroendevalda. 

Om förtroendevald - som uppbär årsarvode - på grund av sjukdom eller annat giltigt skäl är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid som överstiger 30 kalenderdagar i en följd, skall 
arvodet minskas i motsvarande grad. Den förtroendevalde har själv ansvar att anmäla 
förändringen. 

Har ersättare för förtroendevald med årsarvode utsetts enligt 6 kap 22 § kommunallagen, upp-
bär ersättaren motsvarande arvode under tjänstgöringstiden.

Årsarvodet avser ersättning för ordförandes och vice ordförandens regelmässiga 
arbetsuppgifter inom ansvarsområdet som till exempel sammanträdesförberedelser, vari ingår 
möte med presidieberedningen, deltagande i samråd mellan politik och förvaltning och 
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dialogmöte, samt kontakter av olika slag med representanter för såväl offentliga som privata 
organ.

Samtliga revisorer har ett årsarvode, vari ingår möten med beredningarna samt presidierna i 
nämnder och fullmäktige, ävenså reglementsenlig rapportering till fullmäktige.

2.6.  SAMMANTRÄDESARVODE

Sammanträdesarvode utbetalas i form av

 inläsningsarvode
 timarvode per påbörjad halvtimma efter första timman.

Arvodet inkluderar förberedelser och förberedande möten. 

Sammanträdesarvode utbetalas 

 till närvarande ledamöter
 till närvarande ersättare

Sammanträdesarvode utbetalas ej

 till kommunalråd, med kommunalråd åsyftas KSO, oppositionsråd och ordförande i 
välfärdsnämnden.

 till ledamöter med ett totalt årsarvode som överstiger 40 % av riksdagsledamotsarvode.  

 till ordförande/vice ordföranden vid beredning av ärenden till 
nämndsammanträde/beredningar. 

 till ordförande/vice ordföranden som deltar i  dialogmöte.

Reseersättning utbetalas dock.

2.7  ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE SAMMANTRÄDEN MM.

Arvode utbetalas i de fall där kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utsett representant.

a. Sammanträden med kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges beredningar, kommun-
styrelsen, nämnder, utskott, revisorernas sammanträden och av kommunfullmäktige 
inrättade samrådsorgan.

b. Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper. Till 
ordförande i en arbetsgrupp inom en beredning utbetalas utöver sammanträdesarvodet ett 
engångsbelopp som utbetalas i anslutning till arbetsgruppens entledigande. Om vice 
ordförande utsetts utbetalas ett halvt engångsbelopp under samma villkor.
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c. Konferens, dialogmöte, informationsmöte, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs 
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det 
kommunala förtroendeuppdraget.

d. Studiebesök som organiserats av beredning, nämnd eller utskott. 

e. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ.

f. Besiktning eller inspektion.

g. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.

h. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.

i. Vid justering av protokoll utan samband med sammanträde eller motsvarande då särskild 
tid och plats bestämts utbetalas 1,0 timarvode 

Behörighet att besluta om deltagande enligt b-h. 

Beslut avseende: Behörig att besluta:
Presidiet i kommunfullmäktige En ur kommunfullmäktiges presidium

Ledamot i kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges ordförande

Ordförande och vice ordföranden En ur nämndens presidium
i nämnd/styrelse

Ordförande och vice ordföranden Kommunfullmäktiges ordförande
 i beredning

Ledamot i nämnd/styrelse Ordförande i nämnden/styrelsen

Ledamot i beredning  Ordförande i beredning 

2.8  ARVODESBELOPP

Alla arvoden beräknas på ett grundbelopp som fastställs med en procentsats i förhållande till 
riksdagsledamotsarvodet. Arvodet ska regleras årligen per den 1 januari. 

Arvodesnivåer framgår av bilaga 1 till reglementet.

2.9  SÄRSKILDA ARVODEN

Till av valnämnden utsedda valförrättare och ersättare i kommunens valorgan som under val-
dag fullgör uppdrag med valförrättning utbetalas ersättning som beslutas av valnämnden.

2.10  RESE- OCH TRAKTAMENTSERSÄTTNING
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För förtroendevalda gäller de vid varje tillfälle gällande rese- och traktamentsbestämmelser 
som gäller för kommunens anställda. Restidsersättning utbetalas inte. 
Kilometerersättning vid användande av egen bil utbetalas vid sammanträde och vid 
protokollsjustering om avståndet från bostaden överstiger fem kilometer.

3.  SJUKPENNINGRÄTTEN VID DELTAGANDE I 
     SAMMANTRÄDEN

Det ankommer på den förtroendevalde att meddela försäkringskassan om eventuellt 
deltagande i sammanträden under dag som den förtroendevalde är sjukskriven. 

4.  UTBETALNING AV ARVODEN MM.

Härryda kommuns utbetalningar görs av bank/banker med vilka kommunen har avtal. 
Praktiska detaljer kring detta meddelas av sekreteraren.

Skatteavdrag görs generellt med 30 % vid varje utbetalning. Den som önskar högre skatte-
avdrag kan vända sig till löneavdelningen.

Vid protokollförda sammanträden rapporterar sekreteraren de uppgifter som behövs för ut-
betalning av ersättningar.

För övriga ersättningsberättigade sammanträden mm. enligt blankett A - Beslut och 
ersättningar - skall den förtroendevalde själv anmäla detta. 

Förtroendevald som önskar ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- eller 
semesterförmåner skall själv anmäla detta på blankett B - Begäran om ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Intyg över den förlorade förmånen från arbetsgivare/pensionsgivare krävs.

Utbetalningar av ersättningar görs normalt den 27:e varje månad.

Sammanträdesarvoden utbetalas en gång/månad i efterskott.

Årsarvoden utbetalas en gång/månad med en tolftedel av årsarvodet.

Preskriptionsregler

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom sex månader 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. För 
näringsidkare gäller arton månader.

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år från 
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt avsnitt 2.2.

Yrkande om andra ersättningar skall framställas senast inom sex månader från dagen för 
sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.
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5.  FÖRSÄKRING

Samtliga förtroendevalda är försäkrade gentemot olycksfall/arbetsskada som drabbar den för-
troendevalde under uppdrag för kommunens räkning samt vid färd till och från sådant upp-
drag.
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BILAGA 1

Beräkningsgrund riksdagsledamotsarvode
UPPDRAG ÅRSARVODE (där ej annat anges)

Kommunfullmäktige
ordförande..........................................................
vice och 2:e vice ordförande…..........................

Fasta beredningar
ordförande .........................................................
vice och 2:e vice ordförande…………………..

Tillfälliga beredningar*
(beslutade av fullmäktige)
ordförande .........................................................
vice ordförande .................................................

18,0% 
7,0% 

14,0% 
8,0% 

Beslutas av kommunfullmäktige
Beslutas av kommunfullmäktige 

Revisionen
ordförande..........................................................
vice ordförande..................................................
revisor................................................................

8,0% 
4,0% 
3,0% 

Kommunstyrelsen
ordförande……………………………………..
vice ordförande………………………………..
2:e vice ordförande/oppositionsråd…………...

105,0%
40,0%
100,0%

Välfärdsnämnden
ordförande……………………..........................
vice och 2:e vice ordförande…………………..

100,0%
40,0%

Miljö- och bygglovsnämnden
ordförande..........................................................
vice och 2:e vice ordförande..............................

13,0% 
7,0% 

Valnämnden**
ordförande..........................................................
vice ordförande..................................................

Överförmyndarnämnden
ordförande……………………………………..
vice ordförande………………………………..

1,25% 
0,625% 

2,5%
1,25%

Page 253 of 583



9

Utskott
ordförande……………………………………..
vice ordförande………………………………..

Välfärdsnämndens myndighetsutskott
ordförande……………………………………..
vice ordförande………………………………..

13,0%
7,0%

15,0%
7,0%

Särskilt utsedda råd 
ordförande..........................................................
vice ordförande .................................................

1,0% 
0,5%

Arbetsgrupp i fast beredning***
ordförande……………………………………..
vice ordförande………………………………..

0,1% 
0,05% 

SAMMANTRÄDESARVODE
Timarvode..........................................................
Riksdagsledamotsarvode ÷ 165 × 0,6

0,3636%

Ingen begränsning av sammanträdesarvode per 
dag.

Inläsningsarvode
För sammanträden betalas ett inläsningsarvode 
motsvarande antalet timmar i tabellen nedan 
för första timmen, därefter ersätts per 
halvtimma med timarvode.

Kommunfullmäktige…………………………..
Fast beredning………………………………...           
Tillfällig beredning …………………………...
Revisionen…………………………………….               
Kommunstyrelsen …………………………….  
Välfärdsnämnden……………………………...
Miljö- och bygglovsnämnden…........................
Valnämnden…………………………………...
Överförmyndarnämnden………………………
Särskilt utsedda råd……………………………
Arbetsgrupp i fast beredning………………….
Begravningsofficianter………………………..
Utskott………………………………………...
Välfärdsnämndens myndighetsutskott………...

 

2
1,5
1,5
2
2,5
2,5
1,8
1,5
1,5
1,5
1,5
2
1,5
2
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*) Arvodet för tillfälliga beredningar beslutas av kommunfullmäktige vid beredningens tillsättande.
**) Arvodet utbetalas vid varje utlyst allmänt val (valtillfälle).    
       Med valtillfälle menas t ex val till riksdag, region och kommun på en valdag. 
        Som nytt valtillfälle räknas då t ex val till EU-parlamentet på annan dag.
        Härutöver utbetalas timersättning motsvarande sammanträdesersättningen per timme 
      för utfört arbete.
***) Ersättningen till ordförande och i förekommande fall vice ordförande i en arbetsgrupp under en fast 

beredning utgör ett engångsbelopp för den arbetsgruppens period och utbetalas i anslutning till 
arbetsgruppens entledigande
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Förteckning över schablonbelopp som tillämpas i andra 
kommuner

Exempel på schablonbelopp avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst 
som tillämpas i andra kommuner
Borås kommun, 143 kr/timma (schablonen är 40 procent av grundarvodet)
Håbo kommun, 290 kr/timma
Lilla Edets kommun, 165 kr/timma under högst ett räkenskapsår enligt 
Skatteverkets regler för nystartade företag
Lunds kommun, 186 kr/timma (medellönen för kommunens 
tillsvidareanställda)
Markaryd kommun, 153 kr/timma
Mölndals kommun, 137,85 kr/timma
Partille kommun, 150 kr/timma
Region Skåne, 153 kr/timma (schablonberäknad årsinkomst motsvarande 
35 procent av grundbeloppet)
Svalövs kommun, 192 kr/timma
Uddevalla kommun, 142 kr/timma
Västra Götalandsregionen, ca 169 kr/timma (tillämpas om överskottet från 
den förtroendevaldes näringsverksamhet understiger 334 080 kr/år)
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Statistiska uppgifter per 2019-04-30

Omvärldsanalys
Arbetslösa 16-64 år Kommunen    Länet     Riket Kommunen     Länet      Riket
antal och procent   201904   201904   201904   201804   201804   201804

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Öppen arbetslöshet 339 1,8 26565 3,1 173770 3,5 357 1,9 27569 3,3 180048 3,6
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 587 3,1 50749 5,9 337350 6,8 573 3 52122 6,2 350246 7

Arbetslösa 18-24 år
antal och procent

Öppen arbetslöshet 31 1,7 2792 3 16467 3,1 44 2,4 3062 3,3 19047 3,5
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 61 3,4 6089 6,5 41496 7,8 74 4 6619 7,1 46748 8,7
Därav långtidsarbetslösa 3 490 3693 3 466 3465

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

jämfört med samma period året innan. Jämfört med samma period året innan sjönk arbetslösheten i både länet och
riket med 0,3 respektive 0,2 procentenheter. Ungdomsarbetslösheten i kommunen, länet och riket har  minskat 
jämfört med samma period förra året. Det är 0,6 procentenheter färre arbetslösa i kommunen, 0,6 respektive
0,9 procentenheter i länet och riket.
Aktuella siffror från SCB
Konsumentpriser (%) +2,1 April 2019 jämfört med april 2018
Producentpriser (%) +4,9 April 2019 jämfört med april 2018
Detaljhandelns försäljningvolym (%) +3,9 April 2019 jämfört med april 2018
Industrins produktionsvolym (%) +4,2 April 2019 jämfört med april 2018
Industrins orderingång (%) +0,1 April 2019 jämfört med april 2018

Kommentar: Priserna, både konsument och producent steg under de senaste tolv månaderna med 2,1 respektive 4,9

procent. Volymerna inom detaljhandelns försäljning och industrins produktion visar på en ökning med 3,9 respektive
4,2 procent jämfört med samma period året innan. Industrins orderingång ökade med 0,1 procent under april 2019
jämfört med april 2018.
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Anteckningar från kommunstyrelsens uppsiktsplikt – 
Förbo AB den 2 maj 2019

Aktuella frågor samt marknad och omvärld diskuteras utifrån presentation 
från Förbo. Presentationen samt granskningsredogörelse 2018 för Förbo 
AB biläggs anteckningarna.

Nr Ärende

1. Affärsplan 2016-2020

En översyn av Affärsplan 2016-2020 kommer påbörjas inom kort för att 
gälla från 2021. Översynen kommer fokusera på om planen har gett 
resultat, hur Förbo arbetar med planen och om fokus är på rätt frågor. 

Strategierna i nuvarande affärsplan är fortfarande aktuella; bygga fler 
bostäder, agera hållbart och stärka erbjudandet, och strategierna bryts 
ner i mål för verksamheten. Det tredje målet, stärka erbjudandet, tar sikte 
på nöjda ägare, nöjda kunder/hyresgäster och nöjd personal och 
mätningar görs varje år. Vad gäller resultatet för nöjd kund gick det ner 
under 2018 vilket framför allt berodde på brister gällande ”de hårda 
faktorerna” så som att det ska vara rent och snyggt, att t.ex. snöskottning 
fungerar. Förbo har vidtagit åtgärder genom att bearbeta 
entreprenörerna. För att behålla ett bra resultat gällande nöjd kund är de 
mjuka faktorerna så som bemötande och återkoppling viktigt under 
förutsättning att de hårda faktorerna också fungerar. 

2. Nyproduktion och renovering

De flesta lägenheterna i planskede planeras i Härryda kommun. Antalet 
lägenheter i väntan på planstart är 1630 st. Förbo påverkas av 
kommunernas prioriteringar och resursbehov vilket gör att det är viktigt 
med en bra dialog. När något väntas dröja behöver Förbo få information 
så att de kan planera därefter.

Förtätning av säteriet är på gång och arbetet med detaljplan inför samråd 
och antagande pågår. Det planeras för en förskola men det är ännu inte 
klart om kommunen eller extern regi väntas driva förskolan. Vilka 
åtaganden som kommunen gjort och hur specifika önskemål som ställs 
gällande lokalen är viktigt utifrån kostnadsaspekten. Peter Granstedt 
undersöker frågan och återkommer.   

Styrelsen i Förbo har diskuterat köp av bostäder från AVAB det 
allmännyttiga bostadsbolaget ägt av Lerums kommun. Det rör sig om 
totalt 80 lägenheter för ca 127 miljoner kronor. Fastigheterna ger olika 
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Nr Ärende

avkastning, runt 4,5-5%, beroende på t.ex. område och risk för vakanser. 
Det finns redan hyresgäster via Lerums kommun och boplats. Hantering 
av risk för byggfel diskuteras eftersom Förbo inte varit med och 
projekterat byggnaderna. Byggherren har 5 års garanti och det är vanligt 
att teckna en byggfelsförsäkring på 10 år. Besiktningar har gjorts och det 
är bra fastigheter. Försäljningen föreslås utifrån samspel med Lerums 
kommun, då de har svårt att serva fastigheterna och få en hållbar 
ekonomi med så få bostäder.

Det pågår ett stort arbete kring renovering, 350 lägenheter. Förbo är 
nominerade till ett pris för bästa renoveringsprojekt för Säteriet och 
renoveringen för området väntas bli klart 2021. 

3. Fiberutbyggnad

Arbetet med fiberutbyggnad pågår och alla lägenheter ska vara anslutna 
2020. Förbo letar efter samarbetspart och kommer samspela med 
respektive kommun, en dialog är aktuell inom kort. Förbo ska även titta 
på hur Lora sensornätverket skulle kunna användas av dem. 

4. Sommarjobbare/arbetskraft

Förbo satsar på sommarjobbare även i år. På vissa ställen har platser inte 
kunnat tillsättas till en början, på grund av för få sökanden. En idé är att 
kontakta kommunens arbetsmarknadsenhet för matchning om det finns 
för få sökanden. Utöver sommarjobbare har Förbo påbörjat ett samarbete 
med Mölndals kommun kring att entreprenörer ska ta emot anvisad 
arbetskraft genom reglering i avtal. Då matchas arbetskraft med företag 
med hjälp från kommunen. Andra möjligheter till samarbete och 
matchning av arbetskraft diskuteras då kompetenser finns på flera ställen 
så som ”Härryda framtid”, näringsliv och praktiska program på 
Hulebäcksgymnasiet. 

5. Övrigt

Det har dykt upp frågor kring huruvida inkomstprövning bör göras när en 
sökande får erbjudande om en bostad. Förbo gör ingen inkomstprövning 
och har inga egna erfarenheter om att det medfört problem. Teoretiskt 
sett skulle man kunna söka och få bostad fast man inte kan betala för den. 
Om det skulle vara ett problem för kommunen får frågan ses över. 

Formalisering av ägarrådet
Ägarrådet ska sammankallas så snart kommunfullmäktige i de fyra 
kommunerna antagit ny bolagsordning. Det finns bland annat ett 
önskemål om utdelning som behöver diskuteras.

6. Nästa möte 

Torsdag 21 november 2019 kl. 9.00–11.00

Page 265 of 583



3 (3) 

Närvarande
Per Vorberg, ordf. kommunstyrelsen
David Dinsdale, 1:e vice ordf. kommunstyrelsen
Patrik Linde, 2:e vice ordf. kommunstyrelsen
Anders Halldén, ordf. styrelsen i Förbo
Gun Kristiansson, vice ordf. styrelsen i Förbo 
Peter Granstedt, vd Förbo
Peter Lönn, kommundirektör
Matilda Johansson, sekreterare
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1. Granskningsinriktning 

1.1. Bakgrund 

I helägda kommunala bolag ska det utöver en yrkesrevisor finnas en eller flera lekmannare-

visorer. Syftet med lekmannarevision är att stärka den demokratiska insynen och kontrol-

len i kommunala aktiebolag. Lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige och anmäls 

på bolagets bolagsstämma.  

 

Lekmannarevisorernas uppdrag regleras i aktiebolagslagens kapitel 10. Av 3 § framgår att 

lekmannarevisorns uppdrag är att granska:  

 
 Om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt.  

 Om bolagets verksamhet sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt. 

 Om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

 
Lekmannarevisorernas granskning ska vara så ingående och omfattande som god sed vid 

detta slag av granskning kräver. 

 

Lekmannarevisorerna i Förbo AB har beslutat att 2018 genomföra en grundläggande 

granskning av bolaget. Granskningens inriktning och genomförande beskrivs närmre i av-

snitten nedan.  

1.2. Syfte 

Syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och VD har säker-

ställt att verksamheten i Förbo AB bedrivs ändamålsenligt, att verksamheten bedrivs på ett 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig.  

1.3. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Se bilaga 1 för do-
kument- och intervjuförteckning.  
 
Samtliga intervjuade har fått möjlighet att sakfelsgranska rapporten.  
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2. Granskningsresultat 

2.1. Grundläggande styrdokument 

 
 Bolagsordningen är fastställd av bolagsstämman 2016-04-07 efter beslut i respek-

tive kommunfullmäktige. Enligt bolagsordningen har bolaget till föremål att: 
o Inom Härryda, Mölndals, Lerums och Kungälvs kommuner eller i anslutning 

till nämnda kommuners verksamheter förvärva, bebygga, äga, förvalta och 
avyttra fastigheter med bostäder, verksamhetslokaler och därtill hörande kol-
lektiva anläggningar. 

o Ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte och med iakt-
tagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja Härryda, Mölndals, 
Lerums och Kungälvs kommuners behov av bostadsförsörjning, komplette-
rande kommersiella lokaler och annan service samt lokaler för den kommu-
nala verksamheten genom att äga och/eller förvalta fastigheter.  

o Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och med möjlighet 
till boendeinflytande för hyresgästerna, förenat med ett etiskt, miljömässigt 
och socialt ansvarstagande. 

 
 Ägardirektiv för bolaget är fastställt av bolagsstämman 2013-06-17 efter beslut av 

respektive kommunfullmäktige.  
o Enligt ägardirektivet ska bolaget: 

▪ Tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attra-
hera olika hyresgäster, 

▪ Samverka med ägarkommunerna kring boendet för grupper med sär-
skilda behov,  

▪ vid alla ny- och ombyggnader välja energieffektiva lösningar och sunda 
byggmaterial och driva verksamheten i sin helhet på ett ekologiskt 
hållbart sätt, präglat av ett aktivt miljöarbete, 

▪ bidra till integration och mångfald, samt 
▪ genomgående låta verksamheten präglas av ett socialt ansvar för bo-

stadsmarknaden i ägarkommunerna 
o Enligt ägardirektivet ska bolaget eftersträva följande ekonomiska mål: 

▪ Konkurrenskraftiga hyror i Göteborgsregionen, 
▪ Direktavkastning på lägst 3,5 procent (driftnetto exklusive räntor/av-

skrivningar/administration ställt mot marknadsvärdet), 
▪ Synlig soliditet: endast undantagsvis tillåtas understiga 20 procent.  

 
 Arbetsordning för styrelsen instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen 

och VD är senast fastställda av styrelsen 2018-05-25. 

2.2. Väsentliga händelser och risker  

Bolaget har under 2018 genomfört en omorganisation. Den nya organisationen gäller från 

2018-09-01 och innebär på övergripande nivå att bolaget numera har ett kontor i respek-

tive ägarkommun som leds av en chef. Tidigare fanns åtta kontor utplacerade i ägarkom-

munerna.  Styrelsens presidium (styrelsen) och VD ser positivt på omorganisationen. Den 
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nya organisationen uppges bland annat skapa en mindre sårbar organisation, ökad närhet 

till hyresgäster och kollegor samt möjlighet till ökad specialisering. 

Bolaget har fastställt ett mål om nyproduktion om 100 lägenheter per år. Enligt styrelsen 

och VD1 kommer inte målet att nås för 2018. Ekonomisk rapport för det tredje kvartalet 

visar att investeringar i nyproduktion har sänkts till 78 mnkr från en budget på 136 mnkr 

på grund av förskjutning i byggstarten för delar av nyproduktionen. Det uppges att en ut-

maning, att klara målet om nyproduktion, är att flera projekt försenas på grund av överkla-

ganden. En annan utmaning beskrivs vara att byggpriser i dagsläget är höga vilket försvå-

rar uppstart av vissa projekt. Även resursbrist avseende bland annat tjänstemän för plan-

arbete i kommunerna samt konsulter och projektledare uppges vara en utmaning. Däremot 

beskrivs det finnas förhoppningar om att över en femårsperiod nå målet om 100 lägen-

heter per år. Under 2018 sker byggstart för förtätning Norra Säteriet i Mölnlycke. Utöver 

detta arbetar bolaget med nyproduktion i flera områden i ägarkommunerna.  

Enligt styrelse och VD har bolaget sedan ett antal år tillbaka särskilt fokus på underhåll. En 

stor andel av bolagets fastighetsbestånd är upprättat på 1970-talet vilket innebär att det i 

flera fall föreligger stort behov av renovering. Bolaget har genomfört en inventering av un-

derhållsbehovet och upprättat en underhållsplan för de kommande 5-10 åren. Enligt de in-

tervjuade uppges att underhållsarbetet håller hög takt och utgår från det befintliga beho-

vet. Däremot beskrivs arbetet som en utmaning utifrån rådande byggmarknad. Av ekono-

misk rapport för tredje kvartalet framgår att prognosen för investering i ombyggnation och 

renoveringar är 55 mnkr lägre än i verksamhetsplanen för 2018. Detta eftersom förskjut-

ningar har gjort och projekttiden förläggs i större utsträckning under 2019.  

Bolaget uppger att det mot bakgrund av bolagets låneportfölj finns en ränterisk. Bolaget är 

som bostadsbolag låneberoende. Enligt styrelse och VD sker dock en löpande omprövning 

av bolagets lån för att hantera ränterisken. Detta sker bland annat genombolagets finans-

policy. Styrelsen får löpande rapportering kring den ekonomiska situationen och aktuell 

ränteexponering.  

Enligt bolaget beskrivs kompetensförsörjning som en löpande risk för bolaget. I dagsläget 

uppges det dock inte finnas vakanser som är svåra att fylla. Det framgår även att bolaget 

har en låg sjukfrånvaro. Däremot uppges att personalomsättningen i bolaget har ökat un-

der de senaste åren. Det framgår att bolaget genomför flera insatser för att vara en attrak-

tiv arbetsgivare och skapa en god arbetsmiljö. Det uppges även att organisationsföränd-

ringen är positiv ur detta perspektiv eftersom medarbetarna får närmare till chef och 

större möjlighet till specialisering.     

                                                
1 VD intervjuades tillsammans med ekonomichef.  
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2.3. Intern kontroll  

Enligt de intervjuade sker ett löpande arbete med intern kontroll och kvalitet. Bolaget upp-

rättar årligen en övergripande åtgärdsplan2 utifrån risk- och väsentlighetsanalyser inom 

ramen för bolagets huvudprocesser enligt nedan: 

 Ledning 

 Försäljning 

 Fastighetsutveckling 

 Boende 

 Stödprocesser 

I bolaget finns processledare för ovan angivna processer som utför den årliga risk- och vä-

sentlighetsanalysen för respektive process. Utifrån processledarnas risk- och väsentlig-

hetsanalyser sker en analys i ledningsgruppen. Ledningsgruppens analys har fokus på att 

fånga upp övergripande riskområden att beakta i åtgärdsplanen. Ledningsgruppen följer 

kvartalsvis upp åtgärderna inom ramen för åtgärdsplanen. I samband med den kvartalsvisa 

uppföljningen sker även utvärdering om det tillkommit övergripande risker under året som 

behöver hanteras.  

Enligt VD är bolagets styrelse inte direkt involverade i arbetet med risk- och väsentlighets-

analys och åtgärdsplanen. Däremot får styrelsen vid behov rapportering med koppling till 

vissa punkter i åtgärdsplanen. Bolaget har även en årlig konferens där styrelsen deltar. Vid 

denna sker omvärldsbevakning och diskussion utifrån bolagets risker. VD uppger däremot 

att det kan finnas behov av att mer sammanhållet rapportera till styrelsen gällande bola-

gets arbete med risk- och väsentlighetsanalys och åtgärdsplan.   

2.4. Styrning och uppföljning 

Styrelsen har fastställt en affärsplan för bolaget avseende perioden 2016–2020. I affärs-

planen återfinns bolagets fem verksamhetsmässiga uppdrag enligt ägardirektivet. Utifrån 

uppdrag och vision har bolaget antagit de övergripande målen om nöjda kunder och nöjda 

ägare.  

Till de övergripande målen finns indikatorer för att mäta måluppfyllelse. Utifrån de övergri-

pande målen har bolaget fastställt tre strategier enligt nedan: 

 Bygga fler bostäder 

 Agera hållbart 

 Stärka erbjudandet 

Respektive strategi bryts ner i konkreta mål för verksamheten. Målen och aktiviteterna uti-

från strategierna uppdateras årligen. Enligt VD finns en tydlig koppling mellan uppdragen i 

ägardirektivet och bolagets målarbete enligt affärsplanen. Målkedjan och uppföljningen av 

målen tar dock utgångspunkt i de övergripande målen om nöjda kunder och nöjda ägare. 

                                                
2 Bolagets åtgärdsplan kan enligt vår tolkning likställas med en internkontrollplan.  
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Detta innebär att det inte sker någon direkt dokumenterad uppföljning av uppdragen enligt 

ägardirektivet. De intervjuade upplever dock att uppföljningen av uppdragen inkluderas i 

uppföljningen av målen i affärsplanen.  

Bolaget har fastställd rutin för uppföljningen utifrån affärsplanen. Bolaget och styrelsen 

följer kvartalsvis upp arbetet med målen, strategierna och aktiviteterna i affärsplanen. Det 

framgår vidare att ekonomi och personalfrågor är stående punkter på styrelsemötena. Vi-

dare gör styrelsen kvartalsvis uppföljning av pågående projekt. Enligt styrelsen finns fun-

gerande rutiner för bolagets uppföljning av verksamhet och ekonomi.  

Bolaget redovisar verksamheten för kommunfullmäktige i respektive kommun. Redovis-

ningarna behandlar året som har gått utifrån ägardirektiv och affärsplan3. I Härryda kom-

mun sker även ett årligt möte och rapportering till kommunstyrelsens presidium inom ra-

men för uppsiktsplikten. Vidare består ägardialogen av en till två separata träffar per år 

med kommunstyrelsens presidium4 i respektive ägarkommun. Enligt VD och styrelsen vari-

erar agendan för träffarna med kommunstyrelsens presidium och träffarna är mer eller 

mindre strukturerade. Dialogerna sker främst angående bolagets arbete utifrån affärspla-

nen. Bolagets utdelning till ägarkommunerna är även en återkommande punkt vid ägardia-

logerna. Enligt bolaget finns utvecklingsområden gällande ägardialogen. Kommunstyrel-

sens presidium i de fyra kommunerna utgör ett ägarråd för bolaget. Däremot framgår att 

det inte finns något formaliserat uppdrag eller formaliserade arbetsformer för ägarrådet. 

Styrelsen ser behov av att formalisera ägarrådets roll för att skapa en mer sammanhållen 

form för stöd, styrning och uppföljning från ägarkommunerna. Styrelsen uppger att det i 

dagsläget finns vissa utmaningar med olika styrsignaler från ägarkommunerna vilket till 

viss del betraktas som en risk för bolaget.   

 
 
 
 
 

                                                
3 Redovisning sker årligen till kommunfullmäktige i Härryda kommun och Lerums kommun. Till kom-
munfullmäktige Mölndals stad och Kungälvs kommun sker redovisning löpande men ej årligen.  
4 Ofta även tillsammans med ytterligare tjänsteperson.  
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3. Sammanfattande bedömning 

Utifrån vår översiktliga granskning bedömer vi att bolaget i stort uppfyller de krav som ålig-
ger dem enligt ägardirektivet och att verksamheten bedrivits inom ramen för ägardirektivet. 
Vår bedömning är att de styrande dokument vi tagit del av är aktuella för den verksamhet 
som bedrivs samt är behandlade och beslutade av styrelsen för bolaget.  
 
Av granskningen framgår att bolaget har en dokumenterad åtgärdsplan/internkontrollplan 
samt en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. Bolaget följer även löpande upp arbe-
tet med åtgärdsplanen. Däremot framgår att styrelsens delaktighet i arbetet med risk- och 
väsentlighetsanalys kan utvecklas. Vidare gör styrelsen ingen övergripande uppföljning av 
åtgärdsplanen. Enligt vår bedömning har bolaget en god struktur för arbetet med intern kon-
troll. Däremot bedömer vi att styrelsen utifrån sitt ansvar bör delta i arbetet med risk- och 
väsentlighetsanalys samt löpande följa upp arbetet med riskhantering.  
 
Granskningen visar att det sker en ägardialog. Däremot framgår att styrelsen upplever att 
ägardialogen behöver bli mer formaliserad. Detta för att skapa en mer sammanhållen form 
av stöd, styrning och uppföljning. I dagsläget beskriver styrelsen att det finns vissa utma-
ningar med olika styrsignaler från ägarkommunerna vilket till viss del betraktas som en risk 
för bolaget. Enligt vår bedömning bör bolaget verka för en mer formaliserad och samman-
hållen ägardialog.  
 
Vår sammanfattande bedömning är att bolagets verksamhet i huvudsak sköts på ett ända-
målsenligt sätt, att verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. 
 
 
Vi rekommenderar styrelse och VD att: 
 

 Öka styrelsens delaktighet i arbetet med risk- och väsentlighetsanalys samt löpande 
rapportera arbetet med riskhantering till styrelsen. 

 Verka för en mer formaliserad och sammanhållen ägardialog.  
 

 
 
Göteborg 2019-02-22 
 

 
 
Christoffer Henriksson  
Verksamhetsrevisor        
Ernst & Young AB         
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Bilaga 1. Dokument- och intervjuförteckning 
 
Dokumentation:  
 

 Bolagsordning 

 Ägardirektiv 

 Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion 

 Styrelseprotokoll 

 Affärsplan/verksamhetsplan 

 Verksamhetsplan 

 Risk- och väsentlighetsanalys och intern kontrollplan 

 Övriga styrdokument och riktlinjer för verksamheten, exempelvis avseende 
upphandling, avtalshantering och arbetsmiljö 

 Uppföljningsrapporter 

 Årshjul utifrån affärsplan 

 
Intervjuer: 
 

 Styrelsens presidium 

 VD och ekonomichef 

 
Vid intervjuerna har lekmannarevisorerna deltagit.  
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Anteckningar från kommunstyrelsens uppsiktsplikt – 
Miljö- och bygglovsnämnden den 9 maj 2019

Nr Ärende

1. Aktuella frågor
Förhandsbesked
Ansökningar om förhandsbesked har ökat och omfattar fler fastigheter, 
vilket har väckt frågor om hur mycket ett område ”tål”, till exempel 
befintliga vägar i området. Platsens lämplighet att bygga på ska vara i 
fokus när förhandsbesked prövas, det vill säga om det finns lösningar för 
vatten, avlopp, trafik och gestaltning. I vissa fall avslår miljö- och 
bygglovsnämnden förhandsbesked. Avslagen kommer att följas upp av 
både miljö- och bygglovsnämnden och kommunstyrelsen.

Eftersom förutsättningarna förändras efter varje etablering innebär det 
att någon kan få besked beviljat medan nästa som ansöker kan få avslag. 
Förhandsbesked innebär inte absolut rättvisa på så sätt. Prövning utifrån 
förutsättningarna görs vid varje ansökan.

Det har kommit in synpunkter kring vissa förhandsbesked, där sökanden 
har fått kompletterande frågor som inte stämmer överens med den 
information som behövs för att fatta beslut. Miljö- och bygglovsnämnden 
ombeds följa upp hanteringen av förhandsbesked så att fokus är på rätt 
frågor.

Bygglovstaxa och taxa för avgifter enligt miljöbalken
Taxorna behöver ses över på grund av låga avgifter. Översynen görs i 
samband med budgetarbetet 2019.

2. Uppföljning och resultat
Delegationsbeslut
En översyn av samtliga delegationsordningar pågår med det huvudsakliga 
syftet att se över om besluten delegeras till lämplig nivå. Ärendena om 
delegationsordningar behandlas under hösten 2019.

Miljö- och bygglovsnämnden har nyligen diskuterat möjligheten att 
delegera beslutanderätt gällande ersättningshus till förvaltningen. Enligt 
diskussionen ska besluten redovisas till nämnden i efterhand, men 
nämnden eller presidiet bör också få information innan beslutet fattas. 
Ändring av delegationen ska skrivas in i delegationsordningen. 
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Miljö- bygglovsnämnden följer upp delegationsbeslut genom att läsa 
igenom dem men också genom att välja ut och granska enstaka fall. Miljö- 
och bygglovsnämndens presidium ser behov av en tydlig rutin för 
stickprovskontroller. Kommunstyrelsens presidium instämmer och 
uppmanar miljö- och bygglovsnämnden att ta fram rutinen. 

Handläggningstid 
Ärendena handläggs inom utsatt tid, 10 veckor. Dock kan processen 
effektiviseras och digitaliseras ytterligare. Handläggningstiden räknas från 
att en komplett ansökan inkommit och antalet kompletteringar som 
begärs in bör följas upp. Sökandens kunskap om processen och vilka 
handlingar som krävs behöver öka så att färre kompletteringar begärs in. 
En tydlig och pedagogisk mall/checklista för den som söker är önskvärt. 
Idag finns ingen sådan mall. Både miljö- och bygglovsnämndens och 
kommunstyrelsens presidium påtalar vikten av att mallen tas fram. 

Servicemätning
SKL:s servicemätning ”Insikt” görs årsvis och där framgår bland annat 
nöjd-kund-index för bygglov. Nämnden bör ha som rutin att följa upp och 
analysera resultatet varje år, ärendet ska läggas in i ett årshjul. Ett 
uppsiktspliktsmöte bör planeras efter att resultat är klart. Resultatet för 
Härryda kommun är ”över godkänd-nivån” men motsvarar inte politiskt 
beslutade mål. 

Bygglovsenheten har öppet hus på torsdagar där invånare får träffa 
bygglovsarkitekt eller bygglovsingenjör. Tillfällena är välbesökta och har 
fått bra respons.

3. Utbildning
Nämnden har genomgått utbildning i:
 Miljöbalken vid två tillfällen tillsammans med Mölndal. Föreläsare från 

Länsstyrelsen.
 Grundutbildning om byggnadsnämndernas uppdrag och om 

samhällsbyggnadsprocessen. Anordnat av Byggsamverkan.
 Plan- och bygglagen tillsammans med kommunstyrelsen och 

förvaltningen. 

En rundresa till pågående projekt i kommunen planeras. 

Än så länge har kostnadsbegränsningar för nämndens arbete inte 
tydliggjorts men nämnden ska planera utbildningar med ansvarsfullhet 
och ekonomisk medvetenhet. Om utbildningar eller dialogtillfällen 
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planeras som berör även kommunstyrelsens område bör frågan om 
deltagare från styrelsen lyftas.

4. Utmaningar/problem
I några fall byggs inte enligt beviljat bygglov och det förekommer brister i 
den kontrollansvariges arbete. Åtgärder diskuteras som exempelvis att 
bjuda in externa till nämnden.

I vissa fall uppstår problem när ett hus behöver rivas och byggas upp på 
nytt, men inte får lov att göra det då det räknas som nyetablering. Möjliga 
sätt att uppmana lagstiftaren till förändring diskuteras.

Schaktmassor
Hantering för när markägare bryter mot regler diskuteras. 
Godtagbara skäl till schaktmassor kan vara att anlägga hästhagar och 
blomsterängar, vilket kan kommuniceras till de som ansöker om 
schaktmassor.  

5. Kommande möten bokas
Fredag 20 september 2019 kl. 8.30-10.30
Fredag 8 november 2019 kl. 8.30-10.30

Inför nästa möte förbereds en tydligare dagordning utifrån nämndens 
ansvarsområde och kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Båda presidier 
anmäler punkter till dagordningen.

Närvarande
Per Vorberg, ordf. kommunstyrelsen
David Dinsdale, 1:e vice ordf. kommunstyrelsen
Patrik Linde, 2:e vice ordf. kommunstyrelsen
Grim Pedersen, ordf. miljö- och bygglovsnämnden
Madeleine Söderlund, 1:e vice ordf. miljö- och bygglovsnämnden 
Lena Fredriksson, 2:e vice ordf. miljö- och bygglovsnämnden
Peter Lönn, kommundirektör
Matilda Johansson, sekreterare
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Anteckningar från kommunstyrelsens uppsiktsplikt – 
Härryda Energi AB den 14 maj 2019

Presentationen som visades finns i bilaga till anteckningarna.

Nr Ärende

1. Affärsplan 2020-2023

Heabs styrelse har antagit affärsplan 2020-2023 som innebär en ny vision 
och ny affärsidé. Den gamla affärsidén var till vissa delar uppfylld och har 
bland annat medfört att nödvändiga förändringar av 
elenergidistributionen har genomförts. Utifrån affärsidén finns fyra 
målområden som bryts ned i mätbara aktiviteter/mål för varje avdelning. 

2. Ekonomi

Utfall per april 2019 redovisas. Rörelseintäkterna är högre än budgeterat 
vilket beror på att bolaget har fått betalt för att ha hjälpt Ålands 
Elandelsbolag efter stormen Alfrida. Branschen har avtal som reglerar 
vilken ersättning som ska utgå i sådana situationer. 
Eldistributionskostnaderna har minskat på grund av att elnätsförluster har 
minskat, vilket är ett resultat av arbetet med att isolera ledningsnät.

Heab redovisar budgeterade investeringar fram till 2024. Det är 18 
stycken investeringsprojekt som består av nyanslutningar, vädersäkringar 
och reinvesteringar. 

3. Elnätsregleringen

Energimarknadsinspektionen beslutar om reglering av intäktsramar vart 
fjärde år vilket påverkar elnätbolagens intäkter och möjlighet att ta in 
olika avgifter. Det är ett ”tak för intäkter” under fyra år och kommande 
period är 2020-2023. Om ett elnätsföretags intäkter under perioden har 
avvikit från intäktsramen påverkar det intäktsramen för den kommande 
perioden. Om intäkterna har varit lägre än vad ramen medger innebär det 
att intäktsramen för kommande period höjs med motsvarande belopp. 
Om elnätsföretaget har överskridit ramen minskar intäktsramen för den 
kommande perioden. Mot bakgrund av detta missgynnar modellen 
expansiva kommuner eftersom nyanslutningar gör att elnätet växer och 
intäkterna ökar, medan intäktsramen påverkas av tidigare perioder. Det 
finns en anslutningsplikt som innebär att om någon bygger här och vill 
ansluta, också måste anslutas. 

Intäktsramen omfattar bara elnätsverksamhet och andra typer av intäkter 
omfattas inte t.ex. intäkter från tjänster, solceller och gatubelysning. 
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4. Aktuellt
Pågående projekt redovisas, ett exempel är nytt elmätsystem som införs 
dels på grund av kommande lagkrav och dels för att höja kvalitén 
(elmätare kommer t.ex. generera mer information och larma innan 
strömavbrott på lågspänningssidan). Se hela listan över pågående projekt 
i bilagd presentation.

Avbrottsstatistiken visar en bra trend, då ”minuter avbrott per kund” har 
minskat sedan 2015. Arbete med att minska risken för avbrott pågår, t.ex. 
planeras nya driftcentraler på vissa ställen så att matning av el kan ske 
från två håll.

5. Framtida investeringar och hållbar utveckling

Förutsättningar för 2020-2030 redovisas utifrån faktorerna 
nätreglering/intäktstak, årlig effektivisering, genomsnittsränta, 
investeringar och möjlighet till utökning av borgenssumma. För att klara 
planerade investeringsnivåer med begränsning av intäktstaket från 
elnätsmodellen, diskuteras ökad upplåning. Det redogörs även för 
sambandet mellan nämnda faktorer och utdelningsnivå, lånebehov och 
soliditet.

6. Övrigt

Utbildning
Ny bolagsstyrelse, från ordinarie bolagsstämma 2019 är på plats. 
Utbildning är planerad kring ekonomi, soliditet och likviditet, vad det 
innebär att vara kommunal bolagsstyrelse och mer djupgående kring 
verksamheten. Även en rundtur för att se ”hårdvara” är planerad som 
innebär besök av anläggningar m.m.

”Hål i marken-gupp”
Det har tidigare funnits en samverkansgrupp för att koordinera mellan de 
aktörer som har funktioner som grävs ner i marken – VA och fiber m.m. 
Samverkan efterfrågas nu från många håll men samordning saknas. Heab 
och sektorn för samhällsbyggnad har kontinuerlig kontakt men det finns 
fler externa aktörer exempelvis Telia och IP-only. Arbetet med 
exploatörsdrivna detaljplaner kommer också kräva god samordning. 
Ansvaret bör ligga hos sektorn för samhällsbyggnad. Håkan Jacobsson tar 
med sig frågan. 

Estetiska krav på transformatstationer
För att uppföra transformatstationer krävs bygglov och i samband med 
bygglovsansökan ställs estetiska krav på transformatstationer i det 
offentliga rummet. Vissa av kraven utgår inte från lagkrav och kraven gör 
att byggnationen blir dyrare då det krävs specialbeställningar. HEAB söker 
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dialog. Frågan tas även med till kommunstyrelsens presidieträff med 
miljö- och bygglovsnämnden. 

7. Nästa möte 

Fredag 20 september 2019 kl. 11.00–12.30

På nästa möte följs frågan om intäkter upp, hur skapas mer intäkter som 
inte omfattas av elnätsverksamhet/intäktstaket? Även frågan om lån 
inom bolaget och begräsningar av sjunkande soliditet tas upp. 

Närvarande
Per Vorberg, ordf. kommunstyrelsen
Patrik Linde, 2:e vice ordf. kommunstyrelsen
Mikael Johannisson ordf. styrelsen i HEAB
Björn Magnusson, vice ordf. styrelsen i HEAB 
Susanne Ernfridsson, vd HEAB
Viktoria Wallin, ekonomichef HEAB
Peter Lönn, kommundirektör
Håkan Jacobsson, samhällsbyggnadschef
Bo Ekström, ekonomichef
Matilda Johansson, sekreterare
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Agenda

• Affärsplan 2020-2023: Ny vision och affärsidé
• Ekonomi
• Elnätsregleringen
• Aktuellt
• Framtida investeringar och hållbar utveckling
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Affärsplan 2020-2023
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Arbetet med affärsplan
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Ny Vision

Med framåtanda och omtanke möjliggör vi

morgondagens energismarta samhälle nära dig
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Ny Affärsidé

Vi skapar samhällsnytta genom att erbjuda trygg 

och säker el som är 100 % förnybar. 

Med vårt engagemang och kompetens möjliggör 

vi energismarta lösningar där vår närhet och 

tillgänglighet gör oss till det enkla valet för 

alla kunder i närområdet.
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Ny Vision och Affärsidé

Vision: 

Med framåtanda och omtanke möjliggör vi

morgondagens energismarta samhälle nära dig

Affärsidé:

Vi skapar samhällsnytta genom att erbjuda trygg och 

säker el som är 100 % förnybar. 

Med vårt engagemang och kompetens möjliggör vi 

energismarta lösningar där vår närhet och 

tillgänglighet gör oss till det enkla valet för 

alla kunder i närområdet.
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Gamla Visionen och Affärsidén

Vision: 

Härryda Energi är ett ledande elnätsföretag i Sverige. 

Affärsidé:

Härryda Energi erbjuder kostnadseffektiv distribution 

av elenergi med hög tillgänglighet, samt tillhörande 

tjänster.
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Målområden

9

Brödtext m.m.• Ge våra kunder trygg och säker el

• Få ännu nöjdare kunder och fler elhandelskunder

• Möjliggöra morgondagens energismarta samhälle

• Ha energifulla medarbetare
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Ekonomi
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Utfall april
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Budgeterade investeringar
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Många kommande investeringsprojekt

Nyanslutningar, nya områden

Vädersäkringar

Kapacitet, reinvesteringar

1.

2.

3.

4.

8.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

17.

15.

16.

18.

HEAB 
koncessionsområde
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Elnätsregleringen

Page 320 of 583



Nätregleringen 2020-2023
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Löpande
påverkbara
kostnader

Löpande
opåverkbara

kostnader

Avskrivning
differentierad

Effektivisering

Kapitalbas

Kvalitet

Löpande kostnader
(OPEX)

Kapitalkostnader
(CAPEX)

Justering föregående period

Intäktsram

Avkastning 
kalkylränta

Från år 2014-2017
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Kalkylräntan

16

WACC = vägd kapitalkostnad 
E = eget kapital 
V= eget kapital + lånat kapital 
Re = avkastningskrav på eget kapital 
D = lånat kapital 
Rd = låneränta 
Tc = skattesats
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Kapitalbasen

17

Medelålder 20 år
Kapitalbas totalt 1 088 Mkr
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Elnätsreglering

18

 300 Mkr
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2012-2015 2016-2019 2020-2023 2024-2027

utnyttjad/behov Intäktsram
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Din totala elkostnad

19

 *Andelarna varierar med elprisets utveckling, som påverkar kostnaden till 
elhandelsföretaget. Andelarna beror även på var i landet du bor, främst då 
mark- och geografiska kostnadsförutsättningarna är olika vid byggnation av 
elnät och därmed elnätsföretaget. Beräkningen bygger på ett genomsnittspris 
år 2016 för en kund med elanvändning på 20 000 kWh/år och rörligt pris.  

Page 325 of 583



Prisjämförelse: 20A, 20 000kWh/år
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Aktuellt
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Pågående projekt
• Nytt elmätsystem och elmätare under 2019-2020 (lagkrav)

• Fortsatt utbyggnad 40 kV nät, ledning söder om Landvettersjön (förutsättning för 
Landvetter Södra)

• Planering för Landvetter Södra

• Nyanslutningar (Airport city, Mölnlycke fabriker, Landvetter C mfl)

• Ny matning till Benareby

• Fortsatt utbyggnad av fjärrstyrning i nätstationer

• Ny transformator till fördelningsstationen i Örtjärn

• Elanslutningar till nya vattenverket och pumpstationer

• Planering ombyggnation av inmatningsstation i Hindås

• Utredning gatubelysning

• Planering för arbete med laddstolpar och solceller
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Avbrottsstatistik SAIDI
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Avbrottsstatistik SAIFI
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Framtida investeringar och 
hållbar utveckling
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Förutsättningar 2020-2030

26

Nätreglering / Intäktstak 

2020-2023 2024-2027
473 Mkr 498 Mkr

Årlig 
effektivisering

0,5%

Genomsnitts-
ränta

0,92% – 1,47%

Investeringar
575 Mkr varav 

Landvetter Södra 
200 Mkr

Möjlighet till 
utökning av 

borgenssumma 
på 300 Mkr ?
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Utdelning nivåer

27

Nuvarande 
utdelningsnivå:

25 prisbasbelopp
2018 = 1 137 500 kr

Eventuell höjning 
av utdelning:

Nuvarande nivå x 3 
= 3 412 500 kr
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Planerade investeringar
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Lånebehov investeringsplan
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Lånebehov ökad utdelning x 3

30

 Ökat 
upplåningsbehov 
med 49 Mkr

 Ökade årliga 
räntekostnader med 
i snitt 1,2 Mkr vid 
beräknade räntor på 
1,07% - 1,47% 
2020-2030.

418

369
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Lånebehov ökad utdelning x 3

31

 Ökat 
upplåningsbehov 
med 52,5 Mkr

 Ökade årliga 
räntekostnader med 
i snitt 1,4 Mkr vid 
beräknade räntor på 
1,07% - 2,52% 
2020-2030
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Soliditet

32

Vid en snittränta på 
2,52% år 2030

Vid en snittränta på 
1,47% år 2030
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Soliditet jämförelse
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Skuldsättningsgrad jämförelse
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Lånebehov ökad utdelning 10 Mkr

35

 Ökat 
upplåningsbehov 
med 137 Mkr

 Ökade årliga 
räntekostnader med 
i snitt 1,9 Mkr vid 
beräknade räntor på 
1,07% - 1,47% 
2020-2030.
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Soliditet utdelning 10 Mkr
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Vid en snittränta på 
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Konsekvenser av en ökad utdelningsnivå

37

• Behov att öka upplåningen med 49-53 Mkr

• Exemplet förutsätter en möjlighet för Härryda Energi att fortsatt låna via 
Kommuninvest efter att nuvarande borgenssumma på 300 Mkr är uppnådd. 
Om upplåning ska ske utanför Kommuninvest föreligger en risk för högre 
räntekostnader än beräknat.

• Försämrat resultat

• Försämrad soliditet som kontinuerligt försämras

• Ökad ekonomisk sårbarhet

• Utdelningen görs av beskattade medel. För företaget innebär detta både högre 
räntekostnader och högre bolagsskatt motsvarande ökningen av utdelningen.
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Rubrik

Brödtext m.m.

Fördelar med kommunens energibolag

• Vi har fullt fokus här i kommunen, investerar allt här

• Vi finns till för våra kommuninvånare och företag

• Vi är billigare för våra kunder (Vattenfall är 56% dyrare)

• Vi finns här och är snabbt på plats vid behov

• Vi kan kommunen och vårt elnät

• Vi har mycket bra samarbete med kommunen

• Vi har alla samma målbild - nöjda företag och invånare i kommunen!
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Brödtext m.m.

RubrikHärryda Energi · Närmare dig
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Delgivning av protokoll från råd 2019

27

2019KS166
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Anmälan av delegationsbeslut för sektorn för 
samhällsbyggnad 2019

29

2019KS57
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Sektorn för samhällsbyggnad 

Datum 2019-08-06 Dnr 2019KS57 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Peter Wallentin

Irmana Cukur 

Kommunfullmäktige i Härryda kommun 
beslutade den 23 maj 2019 § 83 att anta 
detaljplan för del av Älmhult 1:101 m.fl., 
skola i Hindås Härryda kommun, Västra 
Götalands län. Beslutet tillkännagavs den 
4 juni 2019.

Kommunfullmäktiges beslut har enligt 
Härryda kommuns diarium inte 
överklagats vid besvärstidens utgång den 
25 juni 2019.

Länsstyrelsen har den 13 juni 2019 beslutat 
att inte pröva kommunens antagandebeslut i 
enlighet med vad som anges i 11 kap 10 § 
plan- och bygglagen (2010:900).

Planbeslutet har därmed vunnit laga kraft den 26 juni 
2019.

Avrop på ramavtal av leverantör för framtagande av 
ortstudier som strategiskt planeringsunderlag för ny 
översiktsplan av upphandlad leverantör Krook & Tjäder AB.

Avrop på ramavtal för byggnation av paviljong på Bråta 
återvinningscentral av upphandlad leverantör Jan Lindgrens 
Bygg AB. 

Utse Tengbom AB som leverantör för processstöd för 
översiktlig planering.

Utse Skandinaviska områdesskydd AB som leverantör av 
avskärmning i samband med dagvattenpark i Mölnlycke. 

Utse Medins Havs och Vattenkonsulter AB för hantering av 
grodor i samband med dagvattenpark i Mölnlycke. 
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2 (2) 

Beslutsfattare Beslut

Håkan Jacobsson 

Björn Sundén

Björn Sundén

Skadestånd och annan ersättning upp till 4 pbb, 
diarienummer 2019ks427.

Utse IRSVE Gruppen AB som leverantör av 
garantibesiktning av projektet Mölndalsån 
översvämningsåtgärder Landvetter. 

Utse Securitas Sverige AB som leverantör av 
parkeringsövervakning och fordonsflytt från 1 januari till 5 
februari.

Anställning 
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Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för 
teknik och förvaltningsstöd 2019 

30

2019KS48
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Datum 2019-08-09 Dnr 2019KS48 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Per-Arne Larsson

Kajsa Angervall

Per-Arne Larson

Kajsa Angervall

Kajsa Angervall

Kajsa Angervall

Per-Arne Larsson

Per-Arne Larsson

Kajsa Angervall

Per-Arne Larsson

Per-Arne Larsson

Kajsa Angervall

Kajsa Angervall

Per-Arne Larsson

Investering i fastighet inom budget för ospecifierade medel

Investering i fastighet inom budget för ospecifierade medel

Vikariatsförordnande x 4

Investering i fastighet inom budget för ospecifierade medel

Investering i fastighet inom budget för ospecifierade medel

Investering i fastighet inom budget för ospecifierade medel

Vikariatsförordnande 

Vikariatsförordnande

Investering i fastighet inom budget för ospecifierade medel

Vikariatsförordnande

Beslut anställning

Inhyrning, uthyrning och uppsägning av fastighet, lokal och 
lägenhet

Investering i fastighet inom budget för ospecifierade medel

Vikariatsförordnande
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Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för 
utbildning och kultur 2019

31

2019KS71
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Sektorn för utbildning och kultur

Datum 2019-06-25 Dnr 2019KS71 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och kommunstyrelsen 
2019-08-29

Beslutsfattare Beslut

Marie Wilhelmsson

Päivi Malmsten

Susanne Flenner

Susanne Thander

Susanne Thander

Susanne Thander

Päivi Malmsten

Päivi Malmsten

Päivi Malmsten

Gunilla Cederberg

Hanna Ranner

Erika Grindberg Bentley

Elin Rosén

Annemi Lindoffer

Susanne Lorenzatti

Susanne Lorenzatti

Katarina Johansson

Katarina Johansson

Camilla Ahlin

Ann Nilsson-Mäki

Ann Nilsson-Mäki

Päivi Malmsten

Val av leverantör, elevhälsa gymnasieskola

Tjänsteresa Atlaskonferens

Anställning, Lunnaskolan

Tjänstledighet, Skinnefjällsskolan

Tjänstledighet, Skinnefjällsskolan

Tjänstledighet, Skinnefjällsskolan

Utse beslutattestant

Val av leverantör, Yrkeshögskolan

Utse beslutattestant

Anställning, Utvecklings- och stödenheten

Anställning, Vällsjöskolan

Tjänstledighet, Sjöholmens förskola

Anställning, Sektorskontoret

Anställning, Rävlandaskolan

Anställning, Landvetterskolan

Tjänstledighet, Landvetterskolan

Tjänstledighet, Landvetterskolan

Anställning, Landvetterskolan

Val av leverantör, Hulebäcksgymnasiet

Anställning, grundskola

Anställning, grundskola

Utse beslutattestant
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Anmälan av delegationsbeslut från 
kommunledning och funktionerna: Utveckling, 

Personal, Ekonomi och upphandling 2019

32

2019KS23
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Utvecklingsfunktionen

Datum 2019-07-24 Dnr 2019KS23 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Bo Ekström

Bo Ekström

Bo Ekström

Per Arne Larsson (tf kd)

Peter Lönn

Anders Pettersson

Birgitta Flärdh

Tilldelningsbeslut - Platsannonsering i social media

Tilldelningsbeslut – Mattransporter

Tilldelningsbeslut – Catering

Tilldelningsbeslut – Tekniska konsulter

Yttrande över ansökan som borgerlig vigselförrättare

Beslutattest

Anställning – Utvecklingsledare Hållbar Utveckling
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Beslutsfattare Beslut

Page 573 of 583



Page 574 of 583



Page 575 of 583



Page 576 of 583



Page 577 of 583



Page 578 of 583



Page 579 of 583



Page 580 of 583



Page 581 of 583



Page 582 of 583



Page 583 of 583


	14
	14...
	14
	Överenskommelse om vinterväghållning mellan kommun och Mölnlycke och Pixbo vägföreningar(69427) (0)_TMP
	Överenskommelse om vinterväghållning mellan kommun och Mölnlycke och Pixbo vägföreningar
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet


	190814 Bilaga Sammanfattning av förutsättningar(70555) (0)_TMP
	Allmänt
	Juridik
	Ekonomi
	Kommunens bidrag för enskild väghållning
	Praktisk hantering

	190814 Bilaga konsekvensanalys(70554) (0)_TMP
	190814 Utkast Avtal(70567) (0)_TMP
	§86 Ks  Uppdrag gällande kommunalt ansvar för enskild väghållning(64111) (0)_TMP
	ba64562d-601d-4eb5-a9df-fc515d54806a.docx
	Beslut




	15
	15...
	15

	16
	16...
	16
	Upphävande av beslut om placering av gymnastik- och trampolinhall samt uppdrag gällande ny placering(70543) (0)
	Bilaga, §208 Kf Godkännande av ny placering av gymnastik- och trampolinhall(70544) (0)
	67df0615-4345-4f36-875a-35f3c366e0c0.docx
	Beslut




	Ks kall 2019-08-29
	0 Föredragningslista
	3e1c6d0d-1a01-4cb4-8bf6-0aa3a4d6b77a.docx
	Ordförande
	Ledamöter
	Ersättare


	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32




