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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum
2019-11-21

1. Fastställande av föredragningslistan  

2. Information om byggnation av hyresrätter på Björkelid Kristina Englund 16:00

3. Information med anledning av inkommen skrivelse om 
schaktmassetippning
2019KS81

Thomas Hammarlund 
16:20

4. Information om ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2019
2019KS9

Helena Lundqvist och Bo 
Ekström 16:40

5. Vision för Härryda kommun
2018KS712

 

6. Strategisk plan Agenda 2030 version 2.0
2019KS606

 

7. Behandling av återremitterat ärende: Stadsbyggnadsstudie för 
Mölnlycke centrum
2017KS579

 

8. Planbesked för Älmhult 1:4 m. fl.
2019KS370

 

9. Försäljning av Landvetters-Backa 3:6
2019KS627

 

10. Antagande av detaljplan för del av Råda 1:9 m.fl. äldreboende för 
och bostäder i Säteriet
2018KS422

 

11. Marköverlåtelseavtal inom detaljplan för äldreboende och bostäder 
i Säteriet
2019KS631

 

12. Yttrande över åtgärdsvalsstudien väg 156 inom Västra Götaland, 
trafiksäkerhet och tillgänglighet
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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum
2019-11-21

2019KS528

13. Avgifter för lotteriverksamhet
2019KS655

14. Avskaffande av friskvårdsbidrag
2019KS650

15. Överskridande av investeringsbudget för ombyggnad av 
Solstensförrådet
2019KS636

16. Överskridande av investeringsbudget för lokalanpassning, 
Ekdalaskolans skolgård
2019KS638

17. Taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
vattentjänster 2020
2019KS470

18. Taxa för avfall och slam 2020
2019KS469

19. Taxa för tjänster enligt plan- och bygglagen
2019KS609

20. Taxor för miljö- och bygglovsnämnden avseende verksamheten 
inom miljö- och hälsoskydd
2019KS649

21. Motion gällande hur Härryda kommun definierar vad som menas 
med ett trygghetsboende
2019KS283

22. Motion gällande införande av modell för arbete med 
familjehemsplacerade barn inom skolan.
2019KS205

23. Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2020
2019KS656
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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum
2019-11-21

24. Översyn av administrationen kring borgerliga vigslar
2019KS462

25. Taxor för Räddningstjänsten Storgöteborg 2020
2019KS626

26. Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning i kommunallagen 
– Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen 
och Gryaab AB
2019KS562

27. Reviderad bolagsordning för Landvetter Södra Utveckling AB 
avseende hänvisning i kommunallagen
2019KS663

28. Förslag till Länsstyrelsen i Västra Götalands län avseende borgerlig 
vigselförrättare
2018KS681

29. Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen
2019KS623

30. Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2019
2019KS81

31. Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av budget och 

2019KS660

32. Delgivning av protokoll från råd 2019
2019KS166

33. Delgivningar 2019
2019KS3

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

35. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2019
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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum
2019-11-21

2019KS95

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

 

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

 

38. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och 
funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 
2019
2019KS23
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Vision för Härryda kommun
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2018KS712
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Utvecklingsfunktionen
Patrik Wendeblad

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-11-04 2018KS712  010

Vision för Härryda kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde den 16 oktober 2017 § 159 en ny politisk organisation 
samt ny styrmodell. En väsentlig del i den nya styrmodellen är vision och 
förhållningssätt. Den 17 december 2018 § 216 antog kommunfullmäktige en plan för 
visionsarbetet som anger vad en vision är och vilket syfte den har i kommunens styrning 
och styrmodell. Enligt planen för visionsarbetet ska visionen peka ut långsiktig riktning 
och strävan för kommunen och ska finnas med som grund för prioriteringar och beslut 
framöver.

Framtagandet av visionen har kännetecknas av delaktighet och av att en bredd av 
personer och organisationer har involverats i processen. Ett särskilt fokus har varit att 
inkludera barns och ungdomars åsikter. En styrgrupp bestående av kommunens 
kommunalråd, presidiet i kommunfullmäktiges beredning Framtidens välfärd och 
samhällsutveckling, kommundirektör, utvecklingschef och personalchef har inrättats med 
syfte att effektivt kunna styra arbetet med framtagandet av visionen. Beredningen och 
förvaltningen har inhämtat synpunkter från kommuninvånare respektive medarbetare 
kring vad de anser ska ingå i visionen. Styrgruppen har processat underlaget och tagit 
fram ett förslag till vision.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar vision för Härryda kommun enligt följande:

Härryda – här vågar vi!
I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att 
växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande 
generationer. Våra ledord: Mod, Nytänkande, Handlingskraft

Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 16 oktober 2017 § 159 en ny politisk organisation 
samt ny styrmodell enligt förslag från demokratiberedningen. En väsentlig del i den nya 
styrmodellen är vision och förhållningssätt. I demokratiberedningens rapport beskrivs att 
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visionen bör vara opolitisk (gemensam), att det endast bör finnas en för hela kommunen 
och att den ska fastställas av kommunfullmäktige.

Den 17 december 2018 § 216 antog kommunfullmäktige en plan för visionsarbetet som 
anger vad en vision är och vilket syfte den har i kommunens styrning och styrmodell. 
Visionen definieras som en gemensam målbild av något kommunen vill förverkliga, ett 
idealtillstånd eller en dröm. Visionen är inte omöjlig, men den tänjer på gränserna. 
Visionen ger kraft och energi. Enligt planen för visionsarbetet ska visionen peka ut 
långsiktig riktning och strävan för kommunen och ska finnas med som grund för 
prioriteringar och beslut framöver.

Planen för visionsarbetet beskriver även framtagandets organisation och roller för 
kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges beredning för framtidens välfärd och 
samhällsutveckling, kommunstyrelsen och förvaltningen. I planen framgår att en 
styrgrupp ska inrättas med syfte att effektivt kunna styra arbetet med framtagandet av 
visionen. Styrgruppen består av kommunens kommunalråd, presidiet i beredningen, 
kommundirektör, utvecklingschef och personalchef. Arbetet med vision har skett i 
projektform och i nära samspel mellan politik och förvaltning.

Kommunfullmäktiges beredning har planerat och lett olika former av dialogprocesser 
med kommuninvånare kring vad de anser ska ingå i visionen, sammanställt och 
analyserat inkomna synpunkter samt varit en remissinstans för styrgruppens förslag. 
Förvaltningen har inhämtat synpunkter från medarbetare som tillsammans med 
kommuninvånarnas synpunkter har utgjort ett underlag till styrgruppens visionsarbete. 
Styrgruppen har processat underlaget och tagit fram ett förslag till vision.

Framtagandet av visionen har kännetecknas av delaktighet och av att en bredd av 
personer och organisationer har involverats i processen. Ett särskilt fokus har varit att 
inkludera barns och ungdomars åsikter. Cirka 60 procent av de inkomna synpunkterna är 
från åldersgrupper som är under 24 år.

Nästa steg i processen är att ta fram förhållningssätt som kompletterar visionen och 
utvecklar ledorden för hur kommunens verksamheter och medarbetare ska agera och 
uppfattas. Vidare ska förhållningssätten stödja en utveckling i riktning mot att visionen 
kan uppnås. Förhållningssätten berör kommunens verksamheter, varför arbetet ska ledas 
och bedrivas internt i förvaltningen. Arbetet kommer att kopplas till det befintliga 
personalpolitiska programmet och innebära en vidareutveckling och förstärkt förankring 
av detta.

Styrgruppens förslag till vision för Härryda kommun är följande:

Härryda – här vågar vi!

I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att 
växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande 
generationer. 

Våra ledord: Mod, Nytänkande, Handlingskraft
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Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilaga
Vision för Härryda kommun
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Styrgruppen för visionen

6 november 2019
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige fastställde den 16 oktober 2017, § 159, en ny politisk organisation samt ny 
styrmodell enligt förslag från demokratiberedningen. En väsentlig del i den nya styrmodellen är vision 
och förhållningssätt som de centrala styrmedlen som politiken ska styra utifrån. 
I demokratiberedningens rapport beskrivs att visionen bör vara opolitisk (gemensam), att det endast bör 
finnas en för hela kommunen och att den ska fastställas av kommunfullmäktige. 

Härryda kommuns styrmodell

Planen för visionsarbetet 
Den 17 december 2018 i § 216 antog kommunfullmäktige en plan för visionsarbetet som anger vad en 
vision är och vilket syfte den har i kommunens styrning och styrmodell. Enligt planen ska visionen peka 
ut långsiktig riktning och strävan för kommunen och finnas med som grund för prioriteringar och beslut 
framöver. I planen definieras visionen som ”en gemensam målbild av något vi vill förverkliga, ett 
idealtillstånd eller en dröm. Visionen är inte omöjlig, men den tänjer på gränserna. Visionen ger kraft och 
energi.”

Vidare beskrivs att visionen ska vara en gemensam ledstjärna för kommunens utveckling och långsiktiga 
styrning, skapa identitet och stolthet för kommunen samt ge energi, engagemang och drivkraft att gå 
vidare.

Rollerna i framtagandet 
Planen beskrev följande organisering och roller i arbetet med att arbeta fram visionen:

Kommunfullmäktige beslutar om att arbetet att ta fram en vision ska starta och beslutar om visionen. 

Beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling har en aktiv roll i arbetet med att utarbeta 
visionen, till exempel genom att planera och leda olika former av dialogprocesser med kommuninvånare, 
sammanställa och analysera inkomna synpunkter samt aktivt bidra i att formulera förslag till vision. En 
viktig uppgift för beredningen har också varit att omvärldsbevaka och inhämta erfarenheter från andra 
kommuner och organisationer kring liknande processer. 

Kommunstyrelsen har en roll i arbetet med att utarbeta visionen utifrån uppdraget att ta fram förslag på 
förändrad styrmodell för kommunen utifrån demokratiberedningens förslag. Det är även 
kommunstyrelsens uppgift att bereda förslaget på vision till kommunfullmäktige. 

Planen angav även att en styrgrupp för visionen skulle bildas för att effektivt kunna styra och följa arbetet 
med framtagande av vision. Styrgruppen har bestått av kommunens kommunalråd, presidiet i 
beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling, kommundirektören, utvecklingschefen 
och personalchefen.
Förvaltningen svarar för processtöd och samordningsstöd till styrgruppen och beredningen genom att ta 
fram underlag, ge stöd i planering och genomförande av dialoger i olika former, sammanställa material 
och på andra sätt stödja politikens arbete för att föra processen framåt. Förvaltningen har även ansvarat 
för det interna arbetet i organisationen med att göra chefer och medarbetare delaktiga i processen. 
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Delaktighet som nyckelfråga för visionen
Planen för visionsarbetet beskrev vikten av att framtagande av vision skulle kännetecknas av delaktighet 
och att en bredd av personer och organisationer skulle involveras i processen. Ett särskilt fokus skulle 
läggas på barns och ungdomars åsikter. Genom en bred delaktighet skapas den innovation som behövs i 
visionsframtagandet. Delaktighet i framtagandet beskrivs även som viktigt för att implementeringen av 
visionen ska lyckas.

Processens genomförande 
Tidigt i styrgruppens process framkom att det behövdes en enhetlighet i frågorna som skulle ställas för att 
öka hanterbarheten av underlaget. Styrgruppen beslutade därför att genomgående använda följande tre 
frågor:

– Hur uppfattar du kommunen idag? 

– Hur skulle du vilja att kommunen uppfattas i framtiden? 

– Vad skulle göra dig stolt över kommunen? 

Syftet med frågorna var att skapa en nulägesbild av hur kommunen uppfattas idag, en bild av den 
önskvärda framtiden och vilka värden som är viktiga i framtiden.  

Kommunfullmäktiges beredning för framtidens välfärd och samhällsutveckling har samlat in åsikter från 
människor på olika sätt. Det har varit möjligt att besvara visionsfrågorna digitalt och via 
utställningsmaterial i kommunhuset, kommunens bibliotek och kulturhus. Från dessa har det samlats in 
över 500 svar, varav cirka 60 procent av de som svarat är under 24 år. Underlaget har en jämn fördelning 
av svar mellan kvinnor och män och en god representation från kommunens olika tätorter. 

Beredningen har informerat rådet för funktionshinderfrågor, pensionärsrådet, rådet för idéburna 
organisationer. De har även haft en uppsökande dialog på skolor, äldreboenden, på gator och torg samt 
genomfört dialogträffar i kommunens tätorter. 

Förvaltningen har samlat in svar och synpunkter från kommunens chefer och medarbetare. Alla chefer i 
förvaltningen har involverats genom workshops på chefsträffar och i ledningsgrupper. Alla medarbetare 
har blivit informerade om processen och fått möjlighet att tycka till genom att svara på visionsfrågorna 
digitalt via intranätet, över 100 personer svarade. 

Totalt har cirka 750 personer varit med och tyckt till om de tre frågorna. 

Utöver insamlandet av underlag har beredningen analyserat SCB:s medborgarundersökning från 2018. 
Baserat på resultaten i medborgarundersökningen har tre utvecklingsområden identifierats: trygghet, 
bostäder och miljö. Även inflytande, möjligheten att påverka och förtroende för politiker och högre 
tjänstemän har identifierats som övergripande områden med förbättringspotential.

Beredningen har även genomfört omvärldsbevakning genom att undersöka exempel från andra 
kommuners (t.ex. Varbergs, Skövde och Sigtuna kommun) sätt att arbeta fram visionerna, hur de valt att 
strukturera sina visioner, vilket tidsperspektiv visionerna har och hur de presenteras grafiskt. 

Bearbetningen av underlaget
Underlaget som samlades in (totalt över 2 000 synpunkter på de tre frågorna) har bearbetats via en 
strukturerad metod i beredningen respektive förvaltningen. Metoden har syftat till att skapa överblick 
över materialet och hitta de viktigaste värdena att ta med till förslaget till vision. Metoden innebar att hela 
underlaget lästes igenom enskilt och återkommande nyckelbegrepp och teman noterades. 

Därefter följde arbete i par där respektive persons teman och nyckelbegrepp presenterades, jämfördes, 
prioriterades och slogs samman. Därefter skedde samma sak i mindre grupper. Slutligen gjordes 
genomgång och prioritering i helgrupp för att enas om de viktigaste teman/nyckelbegreppen i materialet. 
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De bilder som framkom efter beredningens respektive förvaltningens processer var relativt samstämmiga. 
Styrgruppen gjorde en sammanvävning av begreppen och delade in dem i fyra olika ”block” av begrepp 
och teman som styrgruppen bedömde borde komma till uttryck i visionen.    

Framåt / utveckling

– Bostäder, växtkraft 

– Företagande

– Framtidskommun, framåtanda, 
framtidstro, möjligheternas kommun

– Modig, kreativ, nytänkande, visionär, 
utvecklingsdriv

– Nyfiken, öppenhet, tolerans, en 
inkluderande kommun

– Kommunikationer, infrastruktur

Hållbarhet 

– Hållbarhet - vara föregångare, i framkant

Verksamhet - offentlig och privat

– Kvalitet

– Service

Kommunens karaktär / natur och miljö

– Storstad och landsbygd

– Natur, friluftsliv, fritidsaktiviteter 

– Trygghet

– En bra plats att leva på

– Levande centra, samlingsplats

Visionens struktur 
Efter att ha gått igenom ett flertal olika kommuners visioner framkom att en vision kan ha olika upplägg 
med olika längd och innehåll. Styrgruppens utgångspunkt blev att visionen bör vara kort och slagkraftig. 
Den ska innehålla en rubrik som sticker ut och som bör börja med Härryda. Därefter följer en visionstext 
som bör fånga två eller tre karaktärsbeskrivande ord. Utifrån tankarna om strukturen och de prioriterade 
nyckelorden som tagits fram arbetade styrgruppen fram fyra visionsskisser. 

Beredningen och förvaltningens chefer lämnade synpunkter på dessa skisser i ett remissförfarande. 
Sammantaget lyftes att visionsskisserna var för långa och gav för lite stöd för styrning. Det ansågs inte 
vara relevant ur ett styrningsperspektiv att visionen beskriver kommunens läge med närheten till naturen 
och storstad. Istället bör visionen fokusera på ett framtida önskvärt tillstånd. Styrgruppen fick också 
förslaget att använda ledord istället för längre meningar. Ett begrepp som diskuterades särskilt var 
hållbarhet, där fanns olika uppfattningar, bland annat att begreppet är svårt att definiera.

Det som uppfattades positivt var exempelvis begrepp som: bygger, utveckling, växtkraft, nyfikenhet, 
nytänkande, mod, framtidstro och att idéer blir till verklighet. Även referenserna till att det finns en 
flygplats i kommunen (”lyfter och landar”, ”närhet till världens alla hörn” mm) uppskattades av många. 

Vissa synpunkter var motstridiga, det någon tyckte var bra tyckte någon annan inte alls var bra. 
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Utifrån synpunkterna fortsatte arbetet i styrgruppen genom en ytterligare prioritering av vilka nyckelord 
som bedömdes extra viktiga och angelägna att ha med i visionen. Utifrån diskussionen och synpunkterna 
tog styrgruppen fram tre nya skisser, varav två innehöll ledord. Ledorden syftar till att beskriva viktiga 
värden och ger en grund för förhållningssätt.  

Dessa tre förslag gick återigen ut på remiss för synpunkter från beredningen och förvaltningen. 
Synpunkterna lyfte att de nya förslagen var bättre än de tidigare i och med att de var kortare, mer 
kärnfulla och därmed lättare att kommunicera och implementera. Förslagen med ledord fick gillande, 
även om det fanns olika uppfattningar om vilka ord som var mest lämpliga. Skiss nummer tre ansågs vara 
för lång och rubriken uppfattades inte som tillräckligt stark och slagkraftig. 

Utifrån synpunkterna diskuterade styrgruppen fram ett nytt förslag. Detta stämdes därefter av med en 
skribent på en kommunikationsbyrå som granskade förslaget utifrån språk, ton och uttryck och föreslog 
mindre justeringar. Styrgruppen fastslog därefter ett förslag till vision att presentera som förslag till beslut 
för kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige. 

Förslag på vision för Härryda kommun

Förslaget till vision bedöms motsvara definitionen av vad visionen ska vara; en långsiktig riktning och 
strävan för kommunen samt en gemensam målbild av något vi vill förverkliga. Förslaget bedöms kunna 
fungera som gemensam ledstjärna för kommunens utveckling, skapa identitet och stolthet samt ge energi, 
engagemang och drivkraft. Förslaget grundar sig i de nyckelbegrepp och teman som funnits med från den 
breda dialogen med invånare och medarbetare, vilka flertalet kommer till uttryck i det slutliga förslaget 
till vision. 
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Rubrik: Härryda – här vågar vi!
Syftet med rubriken är att ge ett kort, kärnfullt och övergripande budskap. Rubriken kan användas 
självständigt, tillsammans med visionen och ledorden eller med endast ledorden. Budskapet ”Här vågar 
vi!” pekar ut riktningen framåt, ger energi och driv samt signalerar ett förhållningssätt i kommunen som 
är öppet och modigt. 

Visionstexten
Visionstexten består av tre meningar som syftar till att ge kompletterande styrning utifrån rubriken. 
Meningarna är neutrala på så sätt kan de nyttjas av olika typer av verksamheter och i olika situationer. 
Budskapet pekar mot framtiden, ordet bygger signalerar aktivitet och kan tolkas så väl bokstavligt som 
bildligt. Orden växa och blomstra används för att fånga både känslan och förutsättningarna som ska 
finnas i kommunen för människor och företag. Orden lyfter och landar är en blinkning åt flygplatsen som 
en unik förutsättning för kommunen. Att idéer ska födas här och att de sedan ska genomföras signalerar 
både kreativitet och handlingskraft. Dessutom framhålls att det som görs ska vara hållbart för kommande 
generationer. 

Ledord – mod, nytänkande och handlingskraft
I visionen finns tre ledord som visar värden som är viktiga för Härryda kommun. Ledorden ska fungera 
som ledstjärnor i det dagliga arbetet i kommunens verksamheter. Ledorden fungerar även som ett stöd i 
kommunens kommunikation där de kan användas som utgångspunkt och inspiration. Ledorden hänger 
samman med rubrikens budskap om att våga; för att göra det krävs mod, nytänkande och handlingskraft. 
Ledorden kommer vidareutvecklas genom det kommande arbetet med förhållningssätt. 

Förhållningssätt 
Enligt styrmodellen ska det finnas förhållningssätt som stödjer en utveckling mot att visionen uppnås. 
Förhållningssätten ska komplettera visionen och utveckla de tre ledorden - mod, nytänkande och 
handlingskraft. Enligt planen för visionsarbetet ansvarar förvaltningen för att ta fram dessa och att alla 
medarbetare är delaktiga i processen. Arbetet kommer att ske under 2020. 

Nästa steg i visionsarbetet 
I samband med att kommunfullmäktige antar visionen inleds enligt planen för visionsarbetet en ny 
process med att återkoppla till och informera såväl invånare som medarbetare. Dessutom ska visionen 
implementeras i kommunens styrning. För underlätta kommunikationen kommer en grafisk form tas fram 
till visionen. 
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Utvecklingsfunktionen
Amanda Östman

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-17 2019KS606  019

Strategisk plan Agenda 2030 version 2.0

Sammanfattning
Under kommunfullmäktiges möte 17 juni 2019 § 96 antogs Strategisk plan Agenda 2030 
version 1.0. Strategisk plan Agenda 2030 version 2.0 bygger i stora delar på den 
beslutade planen men innebär också en fördjupning och konkretisering av det strategiska 
arbetet med hållbarhet i Härryda kommun. I planen föreslås sju vägledande strategier och 
fyra särskilda insatsområden som förvaltningen ska prioritera. Dessutom presenteras 
några strukturella förutsättningar som krävs för att förankra och driva på arbetet 
ytterligare. Exempelvis föreslår förvaltningen att ett hållbarhetsstrategiskt program med 
målår 2035 ska tas fram för att kunna skapa långsiktighet i arbetet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Strategisk plan Agenda 2030 version 2.0.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram ett hållbarhetsstrategiskt 
program med målår 2035. 

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

Under kommunfullmäktiges möte 17 juni 2019 § 96 antogs Strategisk plan Agenda 2030 
version 1.0. Strategisk plan Agenda 2030 version 2.0 bygger i stora delar på den 
beslutade planen men innebär också en fördjupning och konkretisering av det strategiska 
arbetet med hållbarhet i Härryda kommun. Version 1.0 upphör att gälla när version 2.0 är 
beslutad.

Förslaget till strategisk plan innehåller tydligare syfte och mål för arbetet med Agenda 
2030. I planen tydliggörs att Härryda kommun ska bidra till att uppfylla de mål och 
delmål som är formulerade i Agenda 2030. Syftet är att skapa förutsättningar för att alla 
invånare ska kunna leva ett gott liv nu och i framtiden. Det får dock inte ske på bekostnad 
av någon annans livskvalitet någon annanstans. 

I förslaget pekas följande sju strategier ut som vägledande i arbetet för hållbar utveckling:
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 Strategi 1 Helhet och prioritering: Tänk brett – jobba med spets
 Strategi 2 Nytänkande och lärande: Mod att tänka nytt
 Strategi 3 Delaktighet och handlingskraft: Ungas inflytande – vuxnas ansvar
 Strategi 4 Positiv förstärkning och spridning av goda exempel: Gör det lätt att 

göra rätt
 Strategi 5 Kunskap och medvetenhet: Med fakta och kunskap som bas
 Strategi 6 Samverkan och partnerskap: Tillsammans gör vi större skillnad
 Strategi 7 Struktur och systematik: En del av ordinarie styrmodell

Strategierna förklaras ytterligare i planen (se bilaga). Strategierna bygger på viktiga 
principer och nyckelord från version 1.0. Det finns några viktiga skillnader mellan 
version 1.0 och 2.0. Istället för att fokusera arbetet utifrån två mål ska nu hänsyn tas till 
samtliga 17 mål. Åtgärder ska däremot prioriteras utifrån var förvaltningen har störst 
rådighet och vad som ger störst effekt. Att unga är delaktiga i och har inflytande över 
arbetet är en viktig förutsättning men vuxna bär ansvaret att genomföra nödvändiga 
förändringar. Förslaget lyfter också vikten av kunskapsbaserat arbete och att detta kräver 
en flexibilitet i arbetssätt. Uppföljning ska ske i ordinarie processer där de nationellt 
framtagna indikatorerna för hållbarhet ska kombineras med indikatorer som är viktiga 
utifrån en lokal kontext.

Strategisk plan Agenda 2030 version 2.0 innehåller fyra särskilda insatsområden inom 
vilka ytterligare steg måste tas för att bidra till den omfattande samhällsförändring som 
krävs. Fossilfri kommun 2030 innebär att förvaltningen ska föregå med gott exempel och 
skapa förutsättningar för näringsliv och invånare att göra klimatsmarta val. Fokus på 
psykisk hälsa innebär att förvaltningen ska arbeta på alla fronter för att stärka den 
psykiska hälsan med särskilt fokus på unga. Förvaltningen ska arbeta med att Stärka den 
biologiska mångfalden genom ett strategiskt arbete i befintliga miljöer och i 
samhällsplaneringen. Öka ungas delaktighet innebär att unga ska göras delaktiga och få 
inflytande över arbetet. Inom de insatsområden där handlingsplaner saknas ska sådana tas 
fram. 

För att öka förankringen i organisationen, skapa delaktighet och möjliggöra spridning av 
goda exempel föreslår förvaltningen att ett forum för hållbar utveckling skapas samt att 
fortsatta kunskapshöjande insatser och strategisk kommunikation i frågan behövs. I likhet 
med Näringslivsstrategiskt program 2019-2035 föreslår förvaltningen att ett 
hållbarhetsstrategiskt program med målår 2035 ska tas fram för att kunna skapa 
långsiktighet i arbetet. Programmet ska utgå från att uppnå de globala målen för hållbar 
utveckling under de första tio åren men också blicka framåt ytterligare fem år. 

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilaga
1. Strategisk plan Agenda 2030 version 2.0
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Inledning  

Bakgrund 
Resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs den 25 september 

2015 av FN:s generalförsamling.1 FN:s dåvarande generalsekreterare 

uttryckte i samband med antagandet att ”vi är den första generationen som 

kan utrota fattigdomen och vi är den sista som kan stoppa 

klimatförändringarna”.  

Beslutet om Agenda 2030 innebär att alla FN:s 193 medlemsländer 

förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 odelbara mål 

och 169 delmål.  

Insatser för att utveckla arbetet med hållbarhetsdimensionerna har sedan 

dess genomförts på internationell, såväl som på nationell och lokal nivå. 

Trots detta har FN konstaterat att det krävs att mer görs för att uppnå de 

globala målen i tid. 

Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen 

2016 en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet. Agenda 

2030-delegationen konstaterar att utmaningarna i Agenda 2030 till stor del 

är globala, men lösningarna är företrädesvis lokala och att genomförandet 

innebär en omfattande samhällsomställning. De förutsättningar som 

delegationen identifierat som viktiga för arbetet med agendan har inarbetats 

i strategierna nedan.  

Uppdraget och processen 
I juni 2019 tog kommunfullmäktige beslut om Strategisk plan Agenda 2030 

1.0. Planen innehåller viktiga principer och nycklar för förvaltningens 

fortsatta arbete med alla tre hållbarhetsdimensionerna. Två av de 17 målen 

lyfts fram som särskilt viktiga att jobba med där förvaltningen har rådighet 

och där särskilda insatser kan göra stor skillnad: God hälsa och 

välbefinnande samt Hållbara städer och samhällen. Planen pekar ut 2019 

som ett kunskapsår för att öka kunskapen om Agenda 2030 och de globala 

målen bland medarbetare och kommuninvånare. Intentionen var också att 

Strategisk plan 1.0 skulle vidareutvecklas och uppdateras årligen. 

Strategisk plan Agenda 2030 2.0 bygger i stora delar på den beslutade 

planen men innebär också en fördjupning och konkretisering av det 

strategiska arbetet med hållbarhet i Härryda kommun. Version 1.0 upphör 

att gälla när version 2.0 är beslutad. 

Förvaltningen har ett team med kompetenser inom miljö, folkhälsa och 

hållbar utveckling som håller samman arbetet med Agenda 2030. Arbetet 

leds av utvecklingschefen. 

                                                 
1 Regeringskansliet (2015). Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Svensk 

översättning av FN:s Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development.  
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Nuläge 

Agenda 2030 i Härryda kommun 
Härryda kommun ska enligt Strategisk plan 2019-2022 bidra till en hållbar 

utveckling i regionen genom att ta täten och vara ett föredöme i arbetet med 

Agenda 2030.2  Agenda 2030 är tillsammans med bland annat 

näringslivsklimat, skolresultat, digitalisering och kommunikation långsiktigt 

prioriterade områden. Utmaningen är att dagens insatser och lösningar inte 

räcker för att hantera morgondagens utmaningar, därför krävs nytänkande 

och höjd ambitionsnivå i arbetet för en hållbar utveckling.  

Inledningsvis sätts fokus på att arbeta med de områden där kommunen har 

rådighet. Genom att dessutom inspirera och påverka andra aktörer kan vi 

tillsammans ta ytterligare steg i rätt riktning. Näringslivet är viktiga aktörer 

och en förutsättning för sysselsättning, innovation och utveckling i regionen. 

Förvaltningen ska tillsammans med näringslivet driva på 

samhällsomställningen för att hela kommunen ska kunna utvecklas hållbart.  

Agenda 2030 i dagligt arbete och långsiktig planering 
Härryda kommun gör mycket som bidrar till hållbarhet och som stödjer 

genomförandet av Agenda 2030, såväl i det dagliga arbetet som i långsiktig 

planering och utveckling. Lagstiftning och nationella mål utgör en grund för 

kommunal verksamhet. Det finns dessutom lokala politiska mål, 

inriktningar och uppdrag samt styrdokument så som policyer, riktlinjer, 

rutiner och handlingsplaner med koppling till Agenda 2030. Arbetet inom 

folkhälsa och miljö är exempel på områden inom Agenda 2030 där 

förvaltningen arbetar så väl konkret och operativt som långsiktigt och 

strategiskt. 

Konkreta insatser med kopplingar till målområden inom Agenda 2030 sker 

inom alla sektorer och verksamheter. Det handlar bland annat om insatser 

för att förebygga psykisk ohälsa, öka tillgänglighet, skapa förutsättningar för 

hållbara transporter och trafiklösningar samt insatser för hållbar 

samhällsutveckling. Ytterligare exempel på arbete som pågår i sektorerna 

och på insatser som genomförts under 2019 finns i bilaga 1. 

Det görs redan mycket i förvaltningen men för att få mer kraft och ta 

ytterligare steg i arbetet mot ett mer hållbart Härryda behöver fler åtgärder 

genomföras.  

 

                                                 
2 Härryda kommun (2019). Strategisk plan 2019-2022. Beslutad i kommunfullmäktige 2019-03-28. 
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Vision och mål 

Vision  
En process pågår för att ta fram en vision för Härryda kommun. I arbetet 

med hållbarhetsfrågor framöver är det viktigt med en tydlig koppling till 

kommunens vision.  

Syfte och mål 
Härryda kommun ska bidra till att uppfylla de mål och delmål som är 

formulerade i Agenda 2030.  

Syftet är att skapa förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva ett gott 

liv nu och i framtiden. Det får dock inte ske på bekostnad av någon annans 

livskvalitet någon annanstans. 

Strategisk plan Agenda 2030 2.0 utgår ifrån den definition av hållbar 

utveckling som den så kallade Brundtlandskommissionen författade:  

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov.”3  

 

Strategier 

I detta avsnitt presenteras sju strategier som ska vara vägledande i arbetet 

för en hållbar utveckling. Strategierna är utvecklade för att kommunens 

arbete i högre grad ska bidra till den omfattande samhällsomställning som 

krävs och öka måluppfyllelsen av de globala målen.   

Strategi 1 Helhet och prioritering 
Tänk brett – jobba med spets  

De 17 målen inom Agenda 2030 är odelbara och sinsemellan beroende av 

varandra. Därför är det viktigt att se arbetet med de globala målen för 

hållbarhet som en helhet. Insatser och åtgärder inom ett målområde stödjer 

ofta målen inom flera andra områden. Arbetet ska därför utgå från samtliga 

17 globala mål. Insatserna ska däremot prioriteras hårt utifrån var 

kommunen har störst rådighet och vad som ger störst effekt.  

Att arbetet för en hållbar utveckling ska genomsyras av en helhetssyn 

innebär också att hela kommunen ska kunna leva och utvecklas hållbart. 

Dessutom behöver arbetet bedrivas på flera olika nivåer; hos förvaltningen 

som arbetsgivare, i de kommunala verksamheterna och i samverkan med 

andra aktörer.   

                                                 
3 Brundtland, G. H. (1987). Vår gemensamma framtid. Rapport från FN:s Världskommission för miljö 

och utveckling.  
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Strategi 2 Nytänkande och lärande 

Mod att tänka nytt 

Dagens lösningar räcker inte till för att hantera morgondagens utmaningar. 

Det behövs nya sätt att tänka och agera för att bidra till den omfattande 

samhällsomställning som krävs. Att skapa tillit och delaktighet bland 

relevanta aktörer samt utrymme för att testa idéer och nya arbetssätt inom 

organisationen är avgörande. Ett kontinuerligt reflekterande och lärande är 

viktigt under en sådan process. Det krävs mod att tänka nytt och lära sig av 

sina misstag.  

Strategi 3 Delaktighet och handlingskraft 
Ungas inflytande – vuxnas ansvar 

För att skapa motivation att arbeta med hållbar utveckling krävs en bred 

delaktighet i processen samt förutsättningar att kunna agera hållbart. Det 

kan röra sig om delaktighet bland exempelvis medarbetare eller invånare 

beroende på insatsens karaktär. Att unga är särskilt viktiga aktörer som 

bärare av ett framtidsperspektiv ska vara ett vägledande förhållningssätt. 

Utgångspunkten ska vara att skapa handlingskraft och framtidstro. Därför är 

det viktigt att unga får ett ökat inflytande i arbetet för en hållbar utveckling 

men att det tydliggörs att det är de vuxna som bär ansvaret för att komma 

tillrätta med de utmaningar som finns. Förvaltningen ska skapa 

förutsättningar att omsätta engagemang till handling.    

Strategi 4 Positiv förstärkning och spridning av goda exempel  
Gör det lätt att göra rätt 

Genom att göra det lätt att göra rätt skapas förutsättningar för att fler gör 

hållbara val. Både invånare, näringsliv, civilsamhälle och kommunens 

verksamheter är viktiga målgrupper i detta. Att bland annat visa på 

personliga incitament och ge positiv återkoppling ökar motivationen att 

välja mer hållbart. För att skapa inspiration ska goda exempel lyftas, både 

inom den egna organisationen och i kontakten med andra aktörer.  

Strategi 5 Kunskap och medvetenhet 
Med fakta och kunskap som bas  

Arbetet måste vara kunskapsbaserat och i linje med forskning så att 

insatserna ger önskad effekt och ökad måluppfyllelse. Det kräver tid för 

kunskapsinhämtning och flexibilitet i arbetssätt. Genom kontinuerliga 

utbildnings- och fortbildningsinsatser skapas medvetenhet kring 

utmaningarna, men också delaktighet och motivation till att bidra i arbetet 

med de globala målen. Målgrupper är såväl kommunens verksamheter som 

invånare, näringsliv och civilsamhälle.  
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Strategi 6 Samverkan och partnerskap 
Tillsammans gör vi större skillnad 

För att bidra till förflyttning krävs att många aktörer blir delaktiga. 

Förvaltningen kommer aktivt att söka dialog, samverkan och partnerskap 

med näringsliv, civilsamhälle, akademin samt andra kommuner och 

myndigheter för att utveckla och driva arbetet för hållbarhet framåt. 

Förvaltningen deltar i regionala nätverk för att bredda kunskapen och finna 

möjligheter till nya samarbeten. För att nå ökad måluppfyllelse krävs också 

ökad samverkan inom förvaltningen 

Strategi 7 Struktur och systematik  
En del av ordinarie styrmodell 

Arbetet med Agenda 2030 är en del av kommunens ordinarie styrmodell och 

en utgångspunkt för all verksamhetsplanering. Insatser som berör de globala 

målen för hållbar utveckling ska synliggöras och integreras i 

verksamhetsplan och sektorsplan. Uppföljning sker i ordinarie 

uppföljningsprocesser i årsredovisning och verksamhetsberättelse. 

Ansvaret för planering, genomförande och uppföljning följer chefsansvaret. 

Utvecklingsfunktionen stödjer och samordnar arbetet.  

För att följa upp arbetet med Agenda 2030 används nationellt framtagna 

indikatorer för hållbarhet4. Dessa kombineras med indikatorer som är 

specifika för Härryda kommun för att lyfta fram aspekter som är viktiga ur 

en lokal kontext.  

 

Särskilda insatsområden 

För att ta ytterligare kliv framåt och bidra till den omfattande 

samhällsförändring som måste till har fyra särskilda insatsområden 

identifierats. Dessa särskilda insatsområden rör frågor av strategisk vikt och 

som har en övergripande karaktär. Till varje insatsområde knyts redan 

aktuella styrdokument och handlingsplaner. I de insatsområden där 

uppdaterade handlingsplaner saknas ska de tas fram. Agenda 2030 ska vara 

utgångspunkt i förvaltningens styrning och vägledande vid upphandling, 

planering och beslut. På så sätt skapas förutsättningar för att 

hållbarhetsperspektivet genomsyrar all verksamhet och att arbetet bedrivs 

långsiktigt.  

Fossilfri kommun 2030 

Härryda kommun ska ligga i framkant vad gäller miljö- och klimatarbetet på 

kort och lång sikt. Det bidrar till att skapa en kommun som attraherar 

människor och företag som vågar satsa.  

                                                 
4 Rådet för kommunal analys (RKA) har tagit fram indikatorer för uppföljning av Agenda 2030 och 

de globala målen på kommunal och regional nivå. Finns att se på www.kolada.se  

Page 25 of 1185

http://www.kolada.se/


8 
 

Härryda kommun ska vara fossilfri till år 2030.5 Det är utgångpunkten i det 

åtagande som Härryda kommun tillsammans med andra kommuner, företag 

och organisationer skrivit under inom ramen för kraftsamlingen Klimat 

2030.6 Arbetet koncentreras inom fyra fokusområden: Hållbara transporter, 

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, Klimatsmart och 

hälsosam mat samt Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Nya 

arbetssätt måste till för att skapa innovativa lösningar, driva en nytänkande 

samhällsplanering och skapa attraktiva samhällen. Detta ställer stora krav på 

förvaltningen att föregå med gott exempel men också inspirera och skapa 

förutsättningar för andra aktörer inom kommunen att bli klimatsmarta.  

För att lyckas med detta krävs att en handlingsplan tas fram med delmål för 

åren fram till 2030. Handlingsplanen ska resurssättas och justeras 

allteftersom insatsernas effekt följs upp. Handlingsplanen ska tas fram i 

dialog med andra nyckelaktörer i kommunen.  

Fokus på psykisk hälsa 

Den psykiska ohälsan är stor i flera samhällsgrupper. Framförallt bland unga 

kvinnor är den ett ökande problem. Faktorer som kan främja psykisk hälsa 

är bland annat en trygg uppväxtmiljö med möjlighet till bra skolgång för att 

senare få arbete och uppnå delaktighet i samhället. 
 

Härryda kommun ska arbeta på alla fronter för att främja psykisk hälsa. 

Tidiga insatser är viktiga och lägger grunden för en god psykisk hälsa 

senare i livet. Arbetet ska ha ett särskilt fokus på unga och bedrivas 

strategiskt, sektorsövergripande och i samverkan med exempelvis regionen, 

civilsamhället och andra relevanta aktörer. Ett främjande förhållningssätt 

ska genomsyra kommunens verksamheter och förvaltningen ska i 

samverkan med andra aktörer stärka de samhälleliga strukturer som främjar 

en psykisk hälsa. Det kan exempelvis handla om samverkan med 

civilsamhället för ökat deltagande i föreningslivet eller samarbete med 

näringslivet för att möjliggöra sysselsättning för de som saknar arbete.  

 

Arbetet för psykisk hälsa ska utgå från förvaltningens lokala 

handlingsplaner för psykisk hälsa och suicidprevention. Insatser som stöttar 

redan drabbade måste utvecklas vidare. Strukturer och strategier för arbetet 

ska säkerställas och kunskapshöjande insatser ska genomföras i 

förvaltningen och bland invånare.  

Stärka den biologiska mångfalden 

Förlusten av biologisk mångfald i Sverige fortsätter och hastigheten med 

vilken arter försvinner har inte bromsats upp.7 Härryda kommun ska arbeta 

                                                 
5 Definitionen för fossilfri som används inom Klimat 2030 innebär att utsläppen av växthusgaser ska 

minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från 

västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. 
6 Klimat 2030 är ett initiativ från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Väst. Mer information 

finns att läsa på www.klimat2030.se  
7 SCB (2019). Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige: Statistisk lägesbild 2019. Publicerad 2019-

10-01.  
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strategiskt med att bevara och stärka den biologiska mångfalden. Detta 

arbete kräver en nära samverkan med andra aktörer inom och utanför 

kommunens gränser.  

Att stärka den biologiska mångfalden är en viktig utgångpunkt i 

samhällsplaneringen både på kort och lång sikt och arbetet med dessa 

aspekter ska komma in tidigt i processen. Hänsyn till grön infrastruktur samt 

påverkan på och utveckling av ekosystemtjänster ska synliggöras tydligare i 

detaljplansprocessen. Arbetet med grön infrastruktur tillsammans med 

kartläggningen av jordbruksmark är viktiga underlagsmaterial för den nya 

översiktsplanen.   

För att bevara och stärka den biologiska mångfalden i befintliga miljöer 

krävs god kännedom om nuläget för hotade arter och statusen i särskilt 

värdefulla områden. Revideringen av Naturvårdsplan och naturdatabas är 

tillsammans med en ny inventering av skyddsvärda träd viktig för att kunna 

identifiera rätt insatser för hotade arter eller särskilt värdefulla områden.  

Öka ungas delaktighet 
Ungas röster är viktiga i arbetet då en hållbar utveckling är en förutsättning 

för att kunna leva ett gott liv även i framtiden. De är därför viktiga aktörer 

för att påverka och driva på förändring. Unga ska göras delaktiga och få 

inflytande i både det långsiktiga arbetet och i kortare, mer avgränsade 

insatser. Vi ska ta vara på ungas engagemang och stötta goda initiativ.  

Ungdomsrådet ska fungera som ett nav i arbetet med att göra unga i hela 

kommunen delaktiga i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen. Det 

kan exempelvis handla om att fungera som en länk till elevråd på skolor runt 

om i kommunen för att skapa förankring och en bred dialog. Rådet ska 

fungera som en plattform för diskussion kring frågor som berör de globala 

målen där ungdomar tillsammans med politiska representanter möts och 

samtalar. Rådet är också ett viktigt rådgivande organ för förvaltningen i 

frågor som rör hållbarhetsaspekterna. 

 

Strukturella förutsättningar 

För att kunna bedriva ett långsiktigt strategiskt arbete med utgångspunkt i 

Agenda 2030 och de globala målen behövs vissa organisatoriska och 

strukturella förutsättningar. I detta avsnitt behandlas de förutsättningar som 

ses som viktiga för ett framgångsrikt arbete.  

Forum för hållbar utveckling 

För att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt hållbarhetsarbete krävs 

en tydlig förankring i organisationen. Forum för hållbar utveckling ska vara 

en plattform för det samlade hållbarhetsarbetet i förvaltningen. Gruppen ska 

bestå av nyckelfunktioner från respektive sektor och stödfunktion. Forumet 

ska fungera som plattform för informationsutbyte, samverkan över 

sektorsgränser och spridning av goda exempel.  
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Hållbarhetsstrategiskt program 2020-2035 

Ett hållbarhetsstrategiskt program ska tas fram med målår 2035. 

Programmet ska utgå från mål, syfte och strategier som finns i Strategisk 

plan Agenda 2030 2.0. Det ska dessutom kompletteras med omvärldsanalys 

och konkreta delmål för hur Härryda kommun ska bli hållbart fram till år 

2035 utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.  

Programmet ska tas fram med bred delaktighet i förvaltningen och i 

samverkan med viktiga aktörer från exempelvis näringsliv och 

civilsamhälle. Arbetet ska påbörjas under år 2020. Programmet ska 

revideras vart fjärde år.  

Kunskap och kommunikation 

För att kunna fortsätta arbeta kunskapsbaserat krävs en kontinuerlig 

utbildning och fortbildning bland medarbetare i förvaltningen. Dessutom 

behövs fortsatta kunskapsinsatser om Agenda 2030 och de globala målen 

för en ökad medvetenhet bland politiker, invånare, näringsliv och 

civilsamhälle.  

För att nå måluppfyllelse i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen 

krävs strategisk, anpassad och kontinuerlig kommunikation med alla 

berörda målgrupper. Det ska finnas tillgång till tydlig och uppdaterad 

information på kommunens hemsida och intranät. Förvaltningen ska arbeta 

för att sprida goda exempel och på så vis uppmuntra andra verksamheter 

och kommuner att bidra till en mer hållbar utveckling. För att skapa 

delaktighet och engagemang i frågan behövs också forum för dialog, idéer 

och frågor. Kommunikationsplanen är ett viktigt verktyg i arbetet och ska 

hållas levande under processens gång. 
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Bilaga 1 Exempel på pågående insatser 

En stor del av det som är kommunens grunduppdrag omfattas av de globala 

målen. Här är ett urval av insatser som pågår i kommunens verksamheter 

och som har koppling till olika målområden inom Agenda 2030.  

 Ett projekt “Tillsammans för Agenda 2030” har påbörjats mellan 

åttondeklassare i kommunen och företag. Elever får lära sig vad 

företagen gör och komma med förbättringsförslag för att nå Agenda 

2030. 

 MHFA (Mental Health First Aid) är första hjälpen i psykisk hälsa. 

Fem instruktörer utbildades under hösten 2018. Under 2019 har 

cirka 110 anställda inom förvaltningen gått utbildning för att bli 

första hjälpare.   

 YAM (Youth Aware of Mental health) startade våren 2018. YAM är 

en metod som syftar till att lära unga om psykisk hälsa och ohälsa. 

Under 2019 har fler YAM-ledare utbildats och målsättningen är att 

samtliga elever i årskurs 8 ska få del av YAM. 

 Ett treårigt projekt som syftar till fullgjord skolgång genom att säkra 

övergången mellan förskola till förskoleklass och erbjuda rätt stöd i 

tidigt skede påbörjades 2018. Projektet finansieras genom sociala 

investeringsmedel och är ett samarbete mellan UTK, SOC och Barn- 

och ungdomsmedicinska mottagningen.  

 Kompetenshöjande insatser för medarbetare har genomförts med 

anledning av att Barnkonventionen blir del av svensk lag. 15 av 

kommunens ungdomar i årskurs 8, 9 och gymnasiet har utbildats till 

barnrättsambassadörer med uppdrag att sprida kunskap om 

barnkonventionen i skolor och bland vuxna.  

 Kommunen bygger stadigt ut gång- och cykelbanor. Cykelkarta 

finns. Under 2018 ökade cyklandet med hela 25 procent på 

kommunens mätpunkter. Cykelinfrastrukturen utvecklas varje år och 

cykelställ sätts upp vid kollektivtrafikpunkter. Utredning kring 

cykelförbindelse mellan Landvetter och Mölnlycke har genomförts 

och frågan lyfts återkommande. 

 Busslinje mellan Landvetter centrum och flygplatsen har 

kompletterat flygbussarna och näringslivsenheten har tagit fram en 

buss- och tåglinjekarta för kommunen. 

 Laddstolpar till elbilar har satts upp av Härryda energi, finansierat av 

KlimatKlivet. 

 Arbetet med Landvetter Södra sker utifrån dess målområden: 

Internationellt, Innovativt, Modernt och Mänskligt. En rad 

workshops mellan forskare, tjänstepersoner och politiker har 

genomförts för att planera en smart stad. Frågor som diskuterats är 
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bland annat självkörande fordon samt hur man bygger smart för att 

bibehålla mycket grönska och god mobilitet. 

 Kommunen har tagit beslut att bygga ett nytt vattenverk för att säkra 
vattenförsörjningen långsiktigt. Åtgärder har gjorts för att skapa ett 
säkert och jämnt vattenflöde i Mölndalsån som klarar såväl torka 
som extrem nederbörd.

 Kommunens måltidsverksamhet köper över 30 procent ekologiskt 
producerade livsmedel. Backaskolan är nationellt känt för sitt 
proaktiva matsvinnsarbete som tar tillvara livsmedel från grossister 
som annars hade kasserats. Därutöver lagar köken mycket 
klimatsmart, säsongsbasserad och svenskproducerad mat. Föräldrar 
och skolungdomar informeras även om vikten att välja hälsosam, 
klimatsmart och miljömässigt bra mat för att skapa hållbarhet för 
såväl individen som planeten.

 Hela sektorn för teknik och förvaltningsstöd är miljödiplomerade. 
Detta har inneburit att miljökrav ställs vid upphandling och ökad 
hushållning av resurser. Fordonscentralen har stor andel miljöfordon 
och städversamheten använder i stor utsträckning kemikaliefria 
städmetoder.

 Samverkansprojekt genom ICLD (Internationellt Centrum för Lokal 
Demokrati) mellan Härryda kommun och Homa Bay, Kenya har gått 

in i en ny fas. ”Young people’s influence and choice of working life 

and education” syftar bland annat till att öka ungas valkompetens, 

stärka unga att starta nya hållbara företag och öka tillgången till 

kompetent personal för offentlig och privat verksamhet.

Page 30 of 1185



Behandling av återremitterat ärende: 
Stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

7

2017KS579
   

Page 31 of 1185



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-10-17

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 136      Dnr 2017KS579

Godkännande av stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum 

 
För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar beslutade 
kommunfullmäktige den 14 november 2016 § 148 om genomförandet av en fördjupad 
stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå av Mölnlyckes centrala delar, med särskilt fokus på 
attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur. Arbetet innefattade även fördjupade 
utredningar i tidigt skede. Tillägg till uppdraget har skett i budget för 2018 och 2019 gällande 
ökad politisk involvering, utredning av parkeringsfrågan samt inriktningsbeslut och fortsatt 
arbete.

I rapport ”Vi möts i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke 
centrum” (2019) sammanfattas slutsatser och rekommendationer och de övergripande 
strategiska utredningarna om sociala aspekter, ekosystemtjänster, bebyggelse, trafik, mobilitet 
och parkering samt handel- och stadsliv.

Stadsbyggnadsstudien med fördjupade utredningar lyfter strategier för att Mölnlycke centrum 
ska fortsätta utvecklas som ett attraktivt och livskraftigt centrum, som lockar till möten – en 
småstad med puls. Strategierna är långsiktiga och ska svara på behovet av stärkt regional 
konkurrenskraft, fler boende och verksamma i centrum, en mer effektiv lösning på 
parkeringsfrågan och ett mer gå- och cykelvänligt Mölnlycke, med kvalitativa grönytor och 
mötesplatser. Framtida förändringar i centrum, på både kort och lång sikt, bör gå i denna 
riktning.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 14 augusti 2019.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 september 2019 § 250.

Kommunfullmäktiges behandling 

Yttranden
Patrik Linde (S), Patrik Strömsten (SD), Kersti Lagergren (M), Håkan Eriksson (KD), David 
Dinsdale (L), Mikael Johannison (M), Marie Strid (MP), Leo Welter (SD), Ronny Sjöberg (C) 
och Peter Arvidsson (SD).

Yrkanden 
David Dinsdale (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mikael Johannison (M) yrkar med instämmande av Marie Strid (MP), Patrik Linde (S), Leo 
Welter (SD), Ronny Sjöberg (C) och Kersti Lagergren (M) att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen och att kommunstyrelsen får i uppdrag att ställa ut stadsbyggnadsstudien 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-10-17

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

innan ärendet avgörs.

Patrik Strömsten (SD) yrkar att ärendet återremitteras och "att kommunstyrelsen även beslutar 
inhämta synpunkter från invånare om de vill att Mölnlycke förtätas, samt bättre belysa hur 
internethandel, samt kommunikationslösningar påverkar samhällsutvecklingen."

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 19.05-19.15.

Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på återremiss och avgörande 
idag. Därefter kommer Mikael Johannisons återremissyrkande ställas mot avslag och 
vidare kommer sedan Patrik Strömstens återremissyrkande ställas mot avslag.
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning. 

Propositioner 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet.

Mikael Johannisons motivering av återremiss
Efter ställd proposition på Mikael Johannisons motivering av återremiss finner ordföranden 
att kommunfullmäktige beslutat bifalla motiveringen.

Patrik Strömstens motivering av återremiss
Efter ställd proposition på Patrik Strömstens motivering av återremiss finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat avslå motiveringen.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes.

Den som bifaller Patrik Strömstens motivering röstar Ja. Den som avslår motiveringen röstar 
Nej.

Voteringen utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja, 43 röstar Nej och 1 Avstår. Bilaga 1, 
voteringsbilaga.

Kommunfullmäktige har således beslutat återremittera ärendet med Mikael Johannisons 
motivering.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-10-17

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen och att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att ställa ut stadsbyggnadsstudien innan ärendet avgörs.

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

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Voteringslista: § 136
Ärende: Godkännande av stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum,  2017KS579

Bilaga 1. Voteringsbilaga

Ledamot Ja Nej Avstår
Evalotta Liljenzin (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
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X
Ronny Sjöberg (C), ledamot X
Gun Wågsjö (C), ledamot X
Fredrik Mossmark (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
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Kent Samuelsson (SP), ledamot X
Brita Dermark (KP), 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
Wiwiann Niklasson (S), ledamot X
Kerstin Sandberg (V), ledamot X
Bengt Andersson (V), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Marie Strid (MP), ledamot X
Marcus Berggren (MP), ledamot X
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VOTERINGSLISTA
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Boris Leimar (SD), ledamot X
Patrik Strömsten (SD), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Peter Arvidsson (SD), ledamot X
Anders Johansson (SD), ledamot X
Bengt Johansson (M), ersättare X
Eva Karlsson (M), ersättare X
Tony Wahl (C), ersättare X
Inger Axelsson (KD), ersättare X
Mats Werner (S), ersättare X
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare X
Bengt Hellgren (SD), ersättare X
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X
Cecilia Grebert Flatow (SP), ersättare X
Martin Tengfjord (SP), ersättare X
Resultat 7 43 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-09-25

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 250      Dnr 2017KS579

Godkännande av stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum 

 
För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar beslutade 
kommunfullmäktige den 14 november 2016 § 148 om genomförandet av en fördjupad 
stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå av Mölnlyckes centrala delar, med särskilt fokus på 
attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur. Arbetet innefattade även fördjupade 
utredningar i tidigt skede. Tillägg till uppdraget har skett i budget för 2018 och 2019 gällande 
ökad politisk involvering, utredning av parkeringsfrågan samt inriktningsbeslut och fortsatt 
arbete.

I rapport ”Vi möts i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke 
centrum” (2019) sammanfattas slutsatser och rekommendationer och de övergripande 
strategiska utredningarna om sociala aspekter, ekosystemtjänster, bebyggelse, trafik, mobilitet 
och parkering samt handel- och stadsliv.

Stadsbyggnadsstudien med fördjupade utredningar lyfter strategier för att Mölnlycke centrum 
ska fortsätta utvecklas som ett attraktivt och livskraftigt centrum, som lockar till möten – en 
småstad med puls. Strategierna är långsiktiga och ska svara på behovet av stärkt regional 
konkurrenskraft, fler boende och verksamma i centrum, en mer effektiv lösning på 
parkeringsfrågan och ett mer gå- och cykelvänligt Mölnlycke, med kvalitativa grönytor och 
mötesplatser. Framtida förändringar i centrum, på både kort och lång sikt, bör gå i denna 
riktning.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 14 augusti 2019.

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Kersti Lagergren (M), David Dinsdale (L) och 
Mikael Johannisson (M) att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar mål och 
strategier redovisade i ”Vi möts i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med utredningar för 
Mölnlycke centrum” som inriktning för pågående och framtida projekt inom Mölnlycke 
centrum, samt att kommunfullmäktige anser uppdragen om stadsbyggnadsstudie för 
Mölnlycke centrum i budget för 2017, 2018 slutförda med hänvisning till skrivelse från 
sektorn för samhällsbyggnad den 14 augusti 2019.

Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen bordlägger ärendet för att tillse att 
kommunfullmäktige och invånarna får information innan beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-09-25

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Patrik Lindes 
bordläggningsyrkande och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet 
idag kommer ordföranden därefter ställa proposition på Per Vorbergs yrkande. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 

Propositioner 

Patrik Lindes bordläggningsyrkande
Efter ställd proposition på yrkandet om bordläggning och avgörande idag finner ordföranden 
att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet ska 
avgöras idag röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes bordläggningsyrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 7 voteringslista.

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

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar mål och strategier redovisade i ”Vi möts i Mölnlycke. 
Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke centrum” som inriktning för pågående 
och framtida projekt inom Mölnlycke centrum.

Kommunfullmäktige anser uppdragen om stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum i 
budget för 2017, 2018 slutförda med hänvisning till skrivelse från sektorn för 
samhällsbyggnad den 14 augusti 2019.
 
 

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

Sammanträdesdatum

2019-09-25

Voteringslista: § 250
Ärende: Godkännande av stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum,  2017KS579

Bilaga 7. Voteringslista.

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ordförande X
David Dinsdale (L), vice ordförande X
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Ingemar Lindblom (M), ersättare X
Bengt Johansson (M), ersättare X
Hengameh Mokhtari (M), ersättare X
Wiwiann Niklasson (S), ersättare X
Peter Arvidsson (SD), ersättare X
Resultat 9 4 0
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Sektorn för samhällsbyggnad
Matilda Svenning

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-08-14 2017KS579  011

Godkännande av stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

Sammanfattning
För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar beslutade 
kommunfullmäktige den 14 november 2016  § 148 om genomförandet av en fördjupad 
stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå av Mölnlyckes centrala delar, med särskilt fokus 
på attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur. Arbetet innefattade även 
fördjupade utredningar i tidigt skede. Tillägg till uppdraget har skett i budget för 2018 
och 2019 gällande ökad politisk involvering, utredning av parkeringsfrågan samt 
inriktningsbeslut och fortsatt arbete.

I rapport ”Vi möts i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke 
centrum” (2019) sammanfattas slutsatser och rekommendationer och de övergripande 
strategiska utredningarna om sociala aspekter, ekosystemtjänster, bebyggelse, trafik, 
mobilitet och parkering samt handel- och stadsliv. 

Stadsbyggnadsstudien med fördjupade utredningar lyfter strategier för att Mölnlycke 
centrum ska fortsätta utvecklas som ett attraktivt och livskraftigt centrum, som lockar till 
möten – en småstad med puls. Strategierna är långsiktiga och ska svara på behovet av 
stärkt regional konkurrenskraft, fler boende och verksamma i centrum, en mer effektiv 
lösning på parkeringsfrågan och ett mer gå- och cykelvänligt Mölnlycke, med kvalitativa 
grönytor och mötesplatser. Framtida förändringar i centrum, på både kort och lång sikt, 
bör gå i denna riktning. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar mål och strategier redovisade i ”Vi möts i Mölnlycke. 
Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke centrum” som inriktning för 
pågående och framtida projekt inom Mölnlycke centrum.

Kommunfullmäktige anser uppdragen om stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum i 
budget för 2017, 2018 slutförda med hänvisning till skrivelse från sektorn för 
samhällsbyggnad den 14 augusti 2019.
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Ärendet
För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar beslutade 
kommunfullmäktige den 14 november 2016 § 148, i budget för 2017, om genomförandet 
av en fördjupad stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå av Mölnlyckes centrala delar, 
med särskilt fokus på attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur. Arbetet 
innefattade även fördjupade utredningar i tidigt skede. Tillägg till uppdraget har skett i 
budget för 2018 och 2019 gällande ökad politisk involvering, utredning av 
parkeringsfrågan samt inriktningsbeslut och fortsatt arbete.

I rapport ”Vi möts i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke 
centrum” (2019) sammanfattas slutsatser och rekommendationer och de övergripande 
strategiska utredningarna om sociala aspekter, ekosystemtjänster, bebyggelse, trafik, 
mobilitet och parkering samt handel- och stadsliv. 

Stadsbyggnadsstudien med fördjupade utredningar lyfter strategier för att Mölnlycke 
centrum ska fortsätta utvecklas som ett attraktivt och livskraftigt centrum, som lockar till 
möten – en småstad med puls. Strategierna är långsiktiga och ska svara på behovet av 
stärkt regional konkurrenskraft, fler boende och verksamma i centrum, en mer effektiv 
lösning på parkeringsfrågan och ett mer gå- och cykelvänligt Mölnlycke, med kvalitativa 
grönytor och mötesplatser. Framtida förändringar i centrum, på både kort och lång sikt, 
bör gå i denna riktning. 

Mål och strategier
Mölnlycke ska utvecklas till en självklar destination och ort att leva i. Det är den moderna 
småstaden med puls, med ett brett centrumutbud, fler bostäder och verksamheter och ett 
hållbart resande.

För att uppfylla detta mål har fyra strategier arbetats fram:
 Stärk Mölnlycke som destination, för ett livskraftigt och attraktivt centrum.
 Koppla samman centrum, genom starka stråk och väl gestaltad bebyggelse.
 Omvandla barriärer till mötesplatser, genom hållbar och effektiv parkering och 

mobilitet. 
 Utveckla rika livsmiljöer, i form av god stadsmiljö och grönstruktur. 

Politiska uppdrag 
I budget för 2017 gavs uppdraget att ta fram en stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå 
samt utredningar i tidigt skede, med särskilt fokus på attraktiv stadskärna och 
ändamålsenlig infrastruktur. Ett externt arkitektkontor skulle ta fram förslag på 
övergripande stadsbyggnadsplan. Arbetet resulterade i White arkitekters förslag till 
stadsbyggnadsstudie (2018), en kortversion som underlag till dialog (2018), övergripande 
strategiska utredningar om sociala aspekter, ekosystemtjänster, bebyggelse, trafik, 
mobilitet och parkering samt handel- och stadsliv, samt föreliggande sammanfattande 
rapport ”Vi möts i Mölnlycke”. Budgetuppdraget angav också att förvaltningen i samråd 
med fastighetsägare, exploatörer och politiken överväga om projektet skulle bolagiseras. 
När uppdraget gavs var arbetet med detaljplan för omvandling av stationsområdet i gång, 
inklusive bildandet av ett konsortium för stationsområdet. När Trafikverket beslutade om 
omtag för lokaliseringsutredning för Götalandsbanan, avslutades också arbetet med att 
bilda konsortium för stationsområdet. 
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I budget för 2018 gavs förvaltningen i uppdrag att inkludera politiken i ett mycket tidigt 
stadie av arbetet, för att politiken skulle kunna bidra med sin syn på framtida utveckling. 
Regelbundna avstämningar har skett i olika politiska arenor, som t.ex. politiskt 
sektorsamråd och kommunstyrelsens informationsmöte. Sektorn arrangerade en heldag 
för politiker och tjänstemän i samband med evenemanget ”Vi möts i Mölnlycke” för att 
fördjupa frågorna om långsiktigt hållbar stadsutveckling i Mölnlycke centrum. Arbetet 
med stadsbyggnadsstudien har också skett i dialog med allmänhet, näringsliv, 
fastighetsägare, kommunal förvaltning och myndigheter.

I samma budgetuppdrag gavs förvaltningen i uppdrag att avbryta planerna på att bygga ett 
permanent parkeringshus i Mölnlyckes centrala delar till dess att studien var genomförd 
och analyserad av förvaltning och politik tillsammans. Frågorna om parkering har utretts i 
trafik- och mobilitetsplanen samt diskuterats under fördjupande workshoptillfälle för 
politiker och tjänstemän.

Därmed bedöms de politiska uppdragen om stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum i 
budget för 2017 och 2018 slutförda.

I budget för 2019 fick förvaltningen i uppdrag att tillsammans med politiken ta fram en 
inriktning där det beslutas om vilken väg vi ska gå och hur vi tar nästa steg, med till 
exempel arkitekttävling eller parallella uppdrag. Strategier i föreliggande rapport ”Vi 
möts i Mölnlycke” utgör underlag för inriktning för Mölnlycke centrums utveckling på 
både kort och lång sikt. Arbetet har under hand redovisats på kommunstyrelsens 
informationsmöte och för styrgrupp för Mölnlycke centrum. Nästa steg i arbetet med att 
utveckla Mölnlycke centrum fortsätter i både pågående och framtida projekt, med 
stadsbyggnadsstudien som grund; både i prioritering och genomförande av projekt i den 
offentliga miljön och i samverkan och dialog utifrån initiativ från privata fastighetsägare 
och näringsidkare. 

Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Matilda Svenning

Stadsarkitekt

Bilagor:

1. Vi möts i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke 
centrum (2019)

2. Social konsekvensanalys för Mölnlycke centrum (2018)
3. Ekosystemtjänstanalys, Mölnlycke centrum (2019)
4. Trafik- och mobilitetsplan för Mölnlycke (2019)
5. Täthetsanalys, Mölnlycke centrum (2019)
6. Medborgarundersökning för Mölnlycke centrum (2019)
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Stadsbyggnadsstudie, sammanfattande rappor t (2019)

Mötas i 
Mölnlycke
Stadsbyggnadsstudie i korthet
2018

Stadsbyggnadsstudie (2018)

Stadsbyggnadsstudie kor tversion (2018)

Social konsekvensanalys  
(2018)

Marknadsanalys Härryda kommun (2019) Medborgarundersökning (2019)

Täthetsanalys  
(2019)

Trafik- och mobilitetsplan  
(2019)

Vi möts i 
Mölnlycke
Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke centrum  
– Sammanfattning och slutsatser

Härryda kommun  
juni 2019

Ekosystemtjänstanalys  
(2019)

Maj 2019

Härryda kommun
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Mölnlycke Centrum 2019

Täthetsanalys  
 Mölnlycke centrum
    April 2019

Rapporten ”Vi möts i Mölnlycke” (2019) är en sammanfattning av slutsatser och rekommendationer i stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum (2018) 
och de övergripande strategiska utredningarna om sociala aspekter, ekosystemtjänster, bebyggelse, trafik, mobilitet och parkering samt handel- och stadsliv. 
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Syfte och bakgrund
Mölnlyckes centrala delar står inför en utbyggnad och förtätning 
med bostäder, verksamheter och service. Inte minst när 
järnvägen i framtiden byggs ut för pendeltågtrafik. Stadsbilden 
kommer att förändras och det kommer ställas stora krav på en 
väl utbyggd infrastruktur.

För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes 
centrala delar gavs ett politiskt uppdrag om att ta fram en stads-
byggnadsstudie på strategisk nivå, med särskilt fokus på attraktiv 
stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur.

Stadsbyggnadsstudien (White, 2018) beskriver ett tätare Möln-
lycke med fler bostäder, verksamheter och service för att uppnå 
ett stadsmässigt och levande centrum, med goda villkor både för 
handel, verksamheter och boende. 

Denna rapport är en sammanfattning av stadsbyggnadsstudien 
och de utredningar som har fördjupat frågeställningarna. Analyser-
na och rekommendationerna är ett underlag för ställningstagan-
den för utvecklingsriktning för Mölnlycke centrum. 

Illustration: White arkitekter

Mölnlycke ska utvecklas till en självklar destination och ort att leva i.  
Det är den moderna småstaden med puls, med ett brett centrumutbud, fler bostäder  

och verksamheter och ett hållbart resande. 

LEDSTJÄRNA

Det finns behov av att omfördela trafikflödena i 
centrum för en långsiktigt fungerande infrastruktur  
och en attraktiv stadsmiljö.

Villkoren för gående och cyklister behöver bli bättre 
för att läka samman staden och uppmuntra hållbara 
resvanor.

Utbudet av kvalitativa grönytor och mötesplatser 
behöver stärkas, liksom den biologiska mångfalden.

Mölnlycke behöver utvecklas för att bli mer 
konkurrenskraftigt och stärka sin roll i regionen.

Tätheten måste öka för att uppnå ett stadsmässigt 
och levande centrum, med goda villkor både för 
handel, service och för boende.

En mer effektiv lösning på parkeringsfrågan behöver 
tas fram som både hanterar behovet av centrala
parkeringsplatser och frigör yta för stadsutveckling  
och vistelse.

KNÄCKFRÅGOR

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

Mötas i Mölnlycke 
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Koppla samman centrum  
genom starka stråk och väl gestaltad bebyggelse

• Mer bebyggelse och högre täthet 
centralt, i huvudsak 4–7 våningar, så 
fler får nära till allt och fler människor 
rör sig i centrum. Något högre skala 
kan prövas i stationsområdet vid 
omvandling. Enstaka högre hus kan 
prövas vid viktiga platser, t ex centrumkärnan eller stationen.

• Ny bebyggelse utformas i varierad skala och fin detaljering – 
med upplevelser i ögonhöjd. Bebyggelsen ska stärka identite-
ten som attraktiv småstad, viktiga stråk och offentliga platser. 

• Komplettera med bostadsbebyggelse i de delar av centrum 
som idag endast inrymmer arbetsplatser/skolor, för att 
levandegöra centrum under fler timmar på dygnet. Blanda 
bostäder, service och arbetsplatser för att skapa liv, rörelse 
och trygghet.

Sammanfattning och slutsatser
Mölnlycke centrums utveckling
Stadsbyggnadsstudien med fördjupade utredningar lyfter fyra strategier för att Mölnlycke centrum ska fortsätta utvecklas som ett attraktivt och 
livskraftigt centrum, som lockar till möten – en småstad med puls. Strategierna är långsiktiga och ska svara på behovet av stärkt regional konkur-
renskraft, fler boende och verksamma i centrum, en mer effektiv lösning på parkeringsfrågan och ett mer gå- och cykelvänligt Mölnlycke, med 
kvalitativa grönytor och mötesplatser. Framtida förändringar i centrum, på både kort och lång sikt, bör gå i denna riktning. 

Stärk Mölnlycke som destination 
för ett livskraftigt och attraktivt centrum

• Förädla och stärk varje pusselbit; 
centrumkärnan, Mölndalsåns 
å-rum, stationsområdet, 
stadspark vid Massetjärn och 
Mölnlycke fabriker. Var och en 
är destinationer som tillsammans bildar en unik helhet.

• Utveckla entrépunkter och baksidor till en välkomnande 
stadsfront, med väl gestaltad stadsmiljö och bebyggelse, för 
ökad attraktionskraft till centrum. Mötet med centrum  
har betydelse. 

• Fortsatt koncentrerad centrumkärna för handel, service och 
kommersiella verksamheter. Utbudet behöver stärkas med 
fler kvälls- och helgverksamheter. 

Omvandla barriärer till mötesplatser
genom hållbar och effektiv parkering och mobilitet

• Utveckla centrala delar av 
huvudvägnätet till stadshuvudgator 
med omgivande bebyggelse. 
Upplevelsen av den fysiska barriären 
minskar. Prioritering av korsande 
gående och cyklister i ett begränsat 
antal punkter, för vägens kapacitet. Inom 
centrum prioriteras plats och framkomlighet för gång och cykel. 

• Större centrala parkeringar bör på sikt ersättas med samlade, 
samnyttjade parkeringsanläggningar i anslutning till centrum, 
för att kunna frigöra värdefull mark för stadsutveckling och 
mötesplatser. Cykel- och ärendeparkeringar närmare än 
boende- och arbetsplatsparkeringar.

• Utveckla gena och trygga stråk för gång och cykel till omgivande 
bebyggelse för att minska barriäreffekten av bland annat 
Mölndalsån och stationsområdet. Centrum växer mot stationen 
över ån, för ökad tillgänglighet och fler attraktiva mötesplatser. 

Utveckla rika livsmiljöer 
i form av god stadsmiljö och grönstruktur

• Utveckla ett rekreativt nätverk av stråk 
och platser för både aktivitet och 
rofylldhet, med Mölndalsån som park- 
och promenadstråk och Massetjärn 
som stadspark. Koppla angränsande 
offentliga platser i centrum. 

• Stärk den biologiska mångfalden genom gröna centrummiljöer 
och spridningskorridorer, för goda livsmiljöer, klimatanpassning och 
mikroklimat.

• Gör stegvisa förändringar för att på sikt minska antalet uppställda 
bilar i centrumkärnan, till förmån för en attraktiv stadsmiljö som 
Mölnlyckes självklara mötesplats.
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   ATTRAKTIVT CENTRUM

Plats för 
aktivitet

Stadskärnan är stadens och kommunens ansikte utåt, den påverkar 
hur människor ser på kommunen som bostadsort, som arbetsort 
och som res- och besöksmål.

Strategin syftar till att fortsatt samla stadslivet i 
ett välkomnande centrum med en väl sammanhållen 
centrumkärna för destination, handel och kommersiella 
verksamheter. Centrum föreslås utvidgas med stadsmässig 

bebyggelse, gator och platser - dels åt öster med stadsparksområdet 
och Mölnlycke fabriker, och dels söderut där centrum växer över ån 
mot ett nytt stationsområde.

Mölnlycke behöver utvecklas för att bli mer konkurrenskraftigt  
och stärka sin roll i regionen. Det handlar om att skapa ett livskraftigt 
och attraktivt  centrum med handel och stadsliv där människor  
vill mötas.

Stärk Mölnlycke som destination 

STRATEGI

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

CENTRUM

CENTRUM
KÄRNA

ANSIKTE MOT OMVÄRLDEN
Första mötet med en stad är viktigt för vilken känsla man får. Det är 
viktigt att omvandla baksidor och entrépunkter till en välkomnande 
stadsfront. För invånarna ger en väl gestaltad stadsbild en ökad att-
raktivitet och känsla av stolthet för sin bostadsort. Befintliga och nya 
målpunkter fungerar som dragare och viktiga siktlinjer behöver tas 
tillvara, bland annat för ökad orienterbarhet.

STÄRK VARJE PUSSELBIT
Mölnlyckes framtida utveckling består av viktiga pusselbitar; centrumkärnan, 

Mölndalsåns årum, stationsområdet, stadspark vid Massetjärn och Mölnlycke fabrikers 
utveckling. Var och en är destinationer som tillsammans bildar en unik helhet.  

Ett komplett centrum ger boende och besökare stora valmöjligheter  
för upplevelser, vardagsliv och handel.

KONCENTRERAD CENTRUMKÄRNA
Handeln runt torget föreslås växa över ån, och vidare mot söder i 
”Stationslänken”. Tänk varierade ”loopar” istället för långa stråk. Utbudet 
behöver stärkas med fler kvälls- och helgverksamheter, samt kontors- 
arbetsplatser för att centrum ska leva under fler timmar på dygnet.

CENTRUMKÄRNA
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MARKNADSPOTENTIAL  
I HÄRRYDA KOMMUN
Härryda kommun bedöms ha relativt goda förutsättningar för att 
utveckla den lokala detaljhandeln. Kommunen är expansiv på ett 
regionalt plan och den framtida marknadspotentialen ökar med en 
växande befolkning. Kommunens storlek och geografiska läge tillsam-
mans med den regionala konkurrensen och nya konsumtionsmönster 
innebär dock begränsningar och ett behov av strategiska prioriteringar. 
En sammantagen bedömning av nuläget för handeln är att det finns 
ett stort utflöde av köpkraft, framför allt inom sällanköpsvaruhandeln. 
Om handeln kan utvecklas utifrån strategiska val kan det utflödet 
minska. Kommuner med liknande struktur och geografiskt läge i 
storstadsregioner visar till exempel högre lokal köptrohet. Med tanke 
på utbyggnadsplaner av befintliga marknadsplatser i regionen, finns risk 
att utflödet förstärks om inte satsningar görs inom kommunen. 

Det blir viktigt att prioritera hur den framtida handeln bör fördelas 
mellan kommunens befintliga och framtida marknadsplatser. Konkur-
rensen är hård och e-handelns och digitaliseringens långsiktiga effekter 
på detaljhandeln är fortsatt osäkra. Därför behöver kommunen våga 
kraftsamla den framtida handelns ytpotential till ett fåtal prioriterade 
platser i kommunen. De prioriterade platserna har möjlighet att 
utvecklas utifrån sina egna lokala eller regionala förutsättningar, vilket 
innebär en tydlighet för såväl konsumenter som handelns intressenter. 
Mölnlycke är en av de platser i kommunen som utpekas.

KOMMERSIELLT UTBUD  
– TENDENSER 
Både för staden och för köpcentrum har mötesplatsen blivit allt vikti-
gare. Det märks inte minst på att utbudet av caféer, restauranger och 
service har ökat, både i staden och på externa marknadsplatser. 

Vi handlar mer digitalt, men gränserna mellan e-handel och fysisk 
handel suddas ut alltmer. Konsumenterna använder flera kanaler vid 
ett och samma köptillfälle, t ex undersöker produkter i mobilen sam-
tidigt som de befinner sig i den fysiska butiken. Den fysiska butikens 
roll håller därmed på att förändras till att istället visa upp varumärkets 
identitet. Upplevelser står nu allt mer i centrum och butiken länkar 
samman den fysiska och digitala butiken.

Hållbarheten har blivit en allt viktigare fråga för många konsumenter. 
Dessa konsumenter har högre lojalitet mot varumärken med hög 
transparens och stort fokus på hållbarhet. 

Strategin ”Stärk Mölnlycke som destination” handlar om att skapa ett attraktivt centrum med fungerande handel, service och stadsliv  
där människor vill mötas. För att fördjupa kunskapen har två utredningar tagits fram. Den ena är en marknadsanalys som redogör för 
handelns utveckling generellt, men också behandlar Mölnlyckes utvecklingspotential. Den andra rapporten utgår från en medborgar-
undersökning bland 1000 slumpvis utvalda Mölnlyckebor, om centrums utbud, funktioner och trivsel. 

Marknadsanalys 
Mölnlycke centrum behöver utvecklas för ökad konkurrenskraft och stärka sin roll i regionen. Syftet med rapporten 
”Marknadsanalys för handel och stadsliv i Härryda kommun” (WSP, 2019) är att få en kommunövergripande bild 
över handelns utveckling och tendenser och Härryda kommuns position i ett regionalt sammanhang, men också 
rekommendationer för hur kommunen kan stärka utveckling av handel och stadslivsfunktioner.

UTREDNING

Illustration: WSP

ATTRAKTIVT CENTRUM
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För att skapa kommersiellt hållbara centrummiljöer bör det enligt 
utredningen finnas ett tydligt fokus på att prioritera etablering av 
kommersiella verksamheter som erbjuder bekvämlighet, närservice 
och upplevelser:
• Dagligvaror (livsmedel, Systembolaget, apotek, blommor,  hälsokost, mm)
• Café och restaurang
• Kommersiell service (gym, hud-, kropps- och skönhetsvård,  

friskvård mm)
• Sällanköpsvaruhandel, med fokus på behov snarare än ”shopping”.

HANDEL OCH SERVICE  
I MÖLNLYCKE CENTRUM 
I syfte att bedöma Mölnlyckes lokala och regionala konkurrenskraft 
har fysiska inventeringar av handel och service genomförts. Mölnlycke 
centrum har karaktären av ett typiskt stadsdelscentrum. Utbudet är 
i första hand inriktat mot att lösa vardagsbehov. Centrums karaktär 
gör att shoppingmöjligheterna är begränsade. En god mix av handel, 
service och kommunala verksamheter bedöms som en av styrkorna 
med Mölnlycke centrum idag. 

Ankarverksamheter, som exempelvis Systembolaget, Coop, Espresso 
house, Lindex och apotek, skapar relativt goda flöden i centrum kring 
parkeringstorget. Arbetsgivare, som t ex kommunen samt Hulebäcks-
gymnasiet säkerställer goda flöden under arbetsdagen, vilket är positivt 
för handeln. Den fysiska miljön är av god och relativt enhetlig kvalitet i 
hela centrumområdet. 

Barriärer, som Säterivägen, järnvägen, busstorg och parkeringsytor, 
försvårar kopplingen mellan nuvarande centrum och de södra delarna 
av Mölnlycke. Rapporten ser en stor potential i att knyta samman ett 
framtida stationsläge med nuvarande centrummiljö. Istället för att idag 
ha ett centrum som går i öst-västlig riktning bör det framtida målet 
vara att skapa ett centrum som även går i nord-sydlig riktning, dvs från 
Råda torg till ett framtida resecentrum på andra sidan Mölndalsån. 
Det nuvarande parkeringstorget kan göras om för att uppfylla andra 
ändamål och aktiveras för att skapa en mer attraktiv och levande 
centrummiljö. Med andra ord bör en viss omflyttning av verksamheter 
i centrum genomföras för att stärka nuvarande centrumstruktur vid 
parkeringstorget.

HANDELNS UTVECKLING ÖVER TID

ATTRAKTIVT CENTRUM

• Strukturomvandling inom 
framförallt livsmedelshandeln.

• Detaljhandelns krav på 
rationalitet, funktionella lokaler, 
exponering och logistik ökar. 
Stordriftsfördelar i inköp, 
marknadsföring och 
distribution.

• Nya marknadsplatser skapas i 
form av externa köpcentrum 
och stormarknader.

• Externa köpcentrum blir större 
och fler.

• Stadskärnorna blir allt mer 
konkurrensutsatta.

• Externa köpcentrum får ett 
utökat utbud av restauranger, 
biografer, nöjen och upplevelser 
– de blir mer lika stadskärnorna.

• E-handel etableras.

• E-handeln accelererar 
inom både daglig- och 
sällanköpsvaror.

• Storföretag inom detaljhandeln 
etablerar E-handelstjänster.

• Ökad andel aktörer som 
erbjuder dörr-till-dörr-tjänster, 
exempelvis restauranger.

  REKOMMENDATIONER 

• Dra nytta av att Mölnlycke redan är en befintlig och etablerad 
handelsplats i kommunen.

• Anpassa utbudet efter Mölnlyckebornas vardagsbehov.
• Använd den fysiska miljön och närheten till både vatten  

och grönska.
• Tillför fler moderna och anpassade lokaler för att locka  

nya etableringar.

• Arbeta för att nyttja potentialen och köpkraften hos ortens  
befintliga invånare på ett bättre sätt.

• Förtäta i centrum för att skapa ett större köpkraftsunderlag
• Utnyttja potentialen kring stationsområdet för att utöka och 

knyta samman Mölnlycke centrum.
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Medborgarundersökning
Stadsbyggnadsstudien lyfter vikten av en sammanhållen centrumkärna och ett välkomnande centrum. För att ta reda 
på hur Mölnlycke kan stärkas som lokal destination för ortens invånare, har en medborgarundersökning genomförts 
bland ett stort antal boende i Mölnlycke tätort (Origo, 2019). Undersökningen är gjord i samverkan mellan kommun, 
fastighetsägare och centrumförening.

ATTRAKTIVT CENTRUM

SYFTE OCH METOD
Syftet med undersökningen är att få kunskap om vad medborgarna 
tycker är viktigt för att Mölnlycke centrum ska vara attraktivt att 
besöka, utifrån utbud, funktioner och trivsel. Totalt 1000 Mölnlyckebor 
har svarat. Enkäten består av frågor som rör utbud, besöksfrekvens 
och attityder till Mölnlycke centrum och andra centrum, samt 
färdmedel till Mölnlycke centrum. 

BESÖKA MÖLNLYCKE CENTRUM
Kommuninvånarna i Mölnlycke tätort besöker Mölnlycke centrum 
oftare än vad de besöker de andra centrum som studerades i 
medborgarundersökningen. Övriga centrum som besöks regelbundet 
är innerstaden i Göteborg och Nordstan samt Mölndals centrum.  
8 av 10 nyttjar Mölnlycke centrum på vardag och 6 av 10 på helgen. 
Vanligare var också att nyttja Mölnlycke centrum på dagtid (7 av 10), 
jämfört med kvällstid (4 av 10).

Det vanligaste sättet att ta sig till centrum är med bil (73%), därefter 
till fots (42%) och med cykel (24%). När frågan om hur 
man vill ta sig till Mölnlycke centrum i framtiden så ökar 
andelen som vill ta sig dit per cykel.  Andelen som 
vill ta sig dit med bilen minskar.

CENTRUMUTBUD FÖR 
VARDAGSBEHOV
Invånarna i Mölnlycke tätort anser att utbud 
som handlar om vardagsbehov är viktigast 
i ett centrum. De tre viktigaste utbuden är 
livsmedelsbutik, apotek och vårdcentral, följt av 
kulturhus och tandvård. Därefter kommer 
blomsterhandel, caféer, optiker och systembolag. 

På alla de här punkterna presterar Mölnlycke centrum bra i 
utvärderingen från medborgarna. Något sämre bedöms caféer, vilket 
bör kunna prioriteras.

Övriga utbud som uppfattas som viktiga men där Mölnlycke centrum 
inte värderas så högt är lekplatser, restauranger, bank, simhall/ishall/
sportanläggningar, bio/teater, föreningslokaler, damkläder och skor. 
Detta utbud bör också prioriteras i framtida utveckling av centrum.
Utbud som anses lite mindre viktigt, med låg utvärdering av Mölnlycke 
centrum är herrkläder, därmed finns förbättringspotential.

VIKTIGA FUNKTIONER I CENTRUM
De funktioner som uppfattas som viktigast är resecentrum, park-  
och grönområden, korttidsparkering, mötespatser/torg, samt ”lätt att 
hitta” (orienterbarhet). De två funktioner som bedöms vara minst 
viktiga är långtidsparkering och offentlig konst. De funktioner där 
Mölnlycke centrum uppfattas prestera bäst på är resecentrum, ”lätt 
att hitta” och öppettider bland butiker.

De funktioner för Mölnlycke centrum där det är störst gap mellan 
vad som uppfattas som viktigt av kommuninvånarna och hur man 
utvärderar centrum är lekplats , park- och grönområden och  
offentlig toalett..
 
MÖLNLYCKE NU OCH I FRAMTIDEN
När medborgarna får associera Mölnlycke centrum med ett ord  
idag så kommer ord som ”trevligt”, ”bra” men också ”tråkigt” upp. 
När de får associera hur de vill ha det i framtiden så vill de ha ett  
mer levande, grönt centrum med bättre butiks- och serviceutbud.  
Även trygghet, trevligt och bilfritt kommer upp som önskemål  
i framtiden.

Intervjufråga: Beskriv, med ett ord, Mölnlycke centrum i framtiden.
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      BEBYGGELSE
Plats 

att växa
STRATEGI

Befolkningstätheten bör öka för att uppnå ett stadsmässigt och 
levande centrum, med goda villkor både för handeln och för boende 
– med fokus på upplevelser i ögonhöjd.
Strategin föreslår förtätning genom tre olika principer; tillägg 
centralt, längs stråk och genom omvandling, till exempel i 
stationsområdet. På så sätt kopplas centrum samman med 
omgivande bebyggelse

ÖKA TÄTHET OCH NÄRHET
Genom att bygga fler bostäder kan fler verksamheter etableras 
i centrum och ökad närhet uppstå. I nuvarande centrum handlar 
förtätningen främst om tillägg i form av påbyggnader och förtätningar. 
Det finns en stor potential för ökningen av antal bostäder i Mölnlycke 
vid omvandling av stationsområdet.

FÖRTÄTA I STADSLIVSSTRÅK
Stadslivsstråk handlar primärt om vardagslivet, om att bo och leva 
med höga boendekvaliteter. I bottenvåningarna bör det utvecklas 
mindre verksamheter som fungerar väl i bostadsområden, det vill 
säga inte kräver omfattande logistik. Genom att förtäta med bostäder 
längs vissa stråk kan ny bebyggelse och nya stråk länka samman 
bostadsområden med centrum, och gaturummen omdanas.  
Låt bebyggelsen rama in gaturummen med varierad skala,  
i huvudsak 4–7 våningar, och fin detaljering.

Koppla samman centrum

Exempel på möjlig förtätning, stadslivsstråk genom centrum och 
kopplingar mot omgivande områden, t ex Säteriet  och Högadal  
(White, 2018)

STÄRK KOPPLINGAR TILL CENTRUM
För att öka attraktiviteten att ta sig fram till fots och med cykel 
bör möjligheter att bygga nya och förstärkta kopplingar ses över. 
Topografin är något som starkt begränsar flödena mellan de 
utspridda bostadsområdena. De områden där det finns möjlighet 
att bygga ihop strukturen på ett bättre sätt än tidigare är exempelvis 
Säteriet, Högadal och Djupedal.
Flera nya kopplingar över Mölndalsån och stationsområdet kommer 
vara grunden för att länka samman norr och söder.

Bebyggelsen i Vallastaden, Linköping som exempel, varierar både i skala 
och karaktär med en täthet av ca 150 invånare per hektar. Det är den 
täthet som UN-habitat har som riktvärde för stationssamhällen.
Det är först då som människor i hög grad väljer andra trasportsätt än 
bil. En så hög förtätning bedöms inte realistisk i Mölnlycke centrum. 
Ökningen som föreslås i studien för centrum är en täthet om 80 inv/ha, 
jämfört med dagens 20 inv/ha. 

Bostäder i bottenvåningen som aktiverar 
gaturummet (Nordhavn, Köpenhamn).

Stadslivsstråk: gata  
med fokus boendekvalitet, 

fotgängare och cyklister  
(Paris).

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum
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NULÄGE
Inom avgränsningen för Mölnlyckes centrala delar bor cirka 1800 
personer. Det innebär en generell täthet om 20 invånare per hektar 
(inv/ha), vilket är låga täthetstal i ett centrum och motsvarar den tät-
het som finns i det som kan betecknas som ”villastad”. Det är få som 
har omedelbar tillgång till den närhet och utbud som ett fungerande 
centrum har, som service, kultur, kollektivtrafik och stadsliv. Olika delar 
av centrum har olika täthet med spridning mellan villaområde (ca 
10 inv/ha) till som mest motsvarande ”tät trädgårdsstad” (ca 65 inv/
ha). Stadsbyggnadsstudien föreslår ca 80 inv/ha, och i ett framtida tätt 
stationsområde upp emot 130 inv/ha.

HÅLLBAR STADSUTVECKLING  
OCH TÄTHET 
Eftersom begreppet täthet kan tolkas på många sätt bör man vara 
noga med att ange vilka definitioner som avses när täthetsmått 
används (Ranhagen, 2019). Man bör också göra skillnad mellan täthet 
som upplevd egenskap i bebyggelse och täthet som en rent teknisk 
parameter. Samma täthet kan uppnås på en rad olika sätt. Ett höghus 
behöver inte innebära högre täthet än medelhög kvartersbebyggelse. 
Detta på grund av att ett högre punkthus med fler invånare och 
arbetsplatser erfordrar faciliteter i form av parkering, grönytor och 
placering utformat på ett annat sätt.

Stadsbyggnadsstudien beskriver att tätheten av antal boende och verksamma har stor betydelse för att uppnå en hållbar och 
attraktiv småstad. Strategin ”Koppla samman centrum” beskriver hur mer bebyggelse kan stärka centrum. Fler invånare får nära till 
centrumutbud, service och kollektivtrafik. Ny bebyggelse kan skapa starkare stråk som kopplar samman olika delar av centrum och 
även omgivande bebyggelse på ett bättre sätt. Med fler verksamma i centrum ökar dagbefolkningen som kan uträtta ärenden och 
utgöra kundunderlag till lunchrestauranger och kollektivtrafik. För att utvärdera lämplig täthet och få en bredare bild av frågorna har en 
täthetsanalys för Mölnlycke centrum tagits fram.

Täthetsanalys
I stadsbyggnadsstudien föreslås att tätheten på lång sikt fyrdubblas för invånarantalet i centrum, med upp emot 
2700 bostäder, för ett mera livskraftigt centrum. Bebyggelse föreslås genom förtätning så som påbyggnad, tillägg 
centralt och omvandling, i huvudsak med 4–7 våningar. Syftet med ”Täthetsanalys för Mölnlycke centrum” (2019) 
är att fördjupa frågorna om förtätning genom forskning, scenarier, analysarbete och rekommendationer, utifrån 
målet om en långsiktigt hållbar centrumutveckling i Mölnlycke.  Arbetet har skett med kunskap och samskapande 
metoder mellan akademi och praktik, inom ramen för Mistra Urban Futures i samverkan med kommunen.

Ca 75 inv/ha
Ca 60 inv/ha

Ca 50 inv/ha
MASSETJÄRN

RÅDASJÖN

CENTRUM

A
LLÉN

SÄTERIVÄGEN

HÖNEKULLAVÄGEN
BENAREBYVÄGEN

Ca 50 inv/ha

Ca 30 inv/ha

Ca 15 inv/ha

Ca 15 inv/ha

Exempel på täthet inom delområden 
i Mölnlycke centrum. Inom hela 
avgränsningen för studien är tätheten 
endast 20 invånare per hektar.

BEBYGGELSE

UTREDNING

Avgränsning täthetsanalys
Ca 1800 invånare, 20 inv/ha
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För att bygga den hållbara staden räcker det inte att mäta hur husen 
ska stå i förhållande till varandra eller hur höga de ska bli, även om 
den rumsliga tätheten är central i fysisk planering. Andra sätt att se 
på täthet har också starka kopplingar till den rumsliga tätheten: social 
täthet, kulturell täthet, ekonomisk täthet, ekologisk täthet, kreativ täthet 
samt kunskaps- och informationstäthet.

Att bygga staden inåt är en inriktning som alltfler kommuner anger i 
sina översiktsplaner. Det kan med god planering leda till en effektivare 
användning av infrastrukturen och  levande städer med bättre förutsätt-
ningar för utbildning, innovation och kultur. Exempel på fördelar med 
täthet är dynamisk ekonomisk utveckling, hög kontaktintensitet, bättre 
underlag för olika servicefunktioner, kollektivtrafik och fjärrvärme samt 
mindre bilberoende och lägre miljöutsläpp per capita. Nackdelar kan 
vara trängsel, ingrepp i grönytor och påverkan på befintliga kulturmiljöer, 
ljud- och ljusstörningar samt ökade risker.

Täthet, i samspel med andra faktorer, kan spela roll för att gynna håll-
bara transporter kopplat till kollektivtrafik i form av järnväg och buss. 
Andelen fotgängare ökar markant om kunskapsintensiva arbetsplatser 
lokaliseras inom 5 minuter gångavstånd (ca 600m) från en transitnod, 
den så kallade stationsnärhetsprincipen. Riktlinjer för olika tänkbara ex-
ploateringstal på olika avstånd från stationen presenteras i rapporten 
”Hållbar täthet i stationssamhällen” (2017), exempelvis med högre tät-
het (e-tal > 0,5) inom 500 m från stationen i mindre orter. Riktlinjerna 
är en bra utgångspunkt vid planering av ny och förtätning av befintlig 
bebyggelse vid nya och befintliga stationer. Men siffor och absoluta tal 
för både markanvändning och exploatering bör användas med viss 
försiktighet. Många lokala förhållanden i form av natur- och kulturmiljö, 
förutsättningar för anslutande trafik etc. spelar in. 

Resonemanget hållbar stadsutveckling och täthet kan sammanfattas  
i följande punkter (Ranhagen, 2019).
• Täthet är en av flera faktorer som behöver kombineras med andra 

rumsliga, socio-ekonomiska och ekologiska faktorer för att uppnå ett 
hållbart stadsbyggande.

• Att bygga högt är ett sätt att bygga tätt men sällan det mest hållbara 
eller attraktiva.

• Täthet behöver sättas i förhållande till olika planeringsnivåer och ses 
på regional, kommunal, stadsdels– och kvartersnivå.

• En allsidig analys av olika stads- och ortstypologier behövs som 
underlag för det framtida hållbara stadsbyggandet.

• En balanserad syn på täthet underlättas med arbete  
i brett samskapande.

TÄTHETSSTRUKTUR  
I MÖLNLYCKE CENTRUM
Analysen av lämplig täthetsstruktur ger en vägledning hur tätheten 
bör fördelas över Mölnlycke centrum. Utifrån arbetet inom täthets-
analysen bör den största förtätningen ske i centrumkärnan i form av 
blandstad där fler får del av utbud och kollektivtrafik vilket i sin tur 
stärker centrum. Som en ny tätare årsring redovisas högst täthet i 
stationsområdet, i direkt närhet till kollektivtrafik. Förtätning bör också 
ske i stråk för att sammankoppla det framtida täta Mölnlycke fabriker 
med centrum, men också längs Allén och Benarebyvägen där stor 
potential finns. Viss förtätning kan prövas i villaområden och övriga 
bebyggelseområden kring centrumkärnan.

STOR FÖRTÄTNINGSPOTENTIAL 
Områden som har utvecklingspotential för ny bebyggelse, är platser 
med ineffektivt nyttjande (parkeringsplatser, impedimentytor, otydliga 
stadsrum där centrumbebyggelse möter äldre bebyggelse m.m.). 
Exempel på sådana områden är norra centrum utifrån dess låga 
bebyggelse och relativt stora outnyttjade ytor mellan husen samt ytor-
na längs med järnvägsspåren. Ny bebyggelse kan bidra både med fler 
bostäder och funktioner men också stärka stadsrummen. 

Kvaliteter i Mölnlycke centrum är bland annat tillgången till värdefulla 
grönområden och vatten, fina offentliga miljöer och en bra mix av 
funktioner. Lägre kvaliteter finns i outnyttjad central mark, så som 
gräsytor, verksamhetsmark och trafikrum men även buller och risk 
kopplat till närheten till stationsområde.

Stora delar av centrum och stationsområdet befolkas endast dagtid, 
med skolor, kommunhus och verksamheter. Dagtid stärks centrum, 
men under kvällar och helger är stor del av verksamheterna stängda. 
Det tillsammans med bristen på bostäder i de områdena ger större 
risk för otrygghet och ett inaktivt centrum kvälls- och nattetid.

TÄTHET OCH MÅL
Det är viktigt med tydliga målsättningar för centrums utveckling, för 
att sedan kunna bedöma vilken stadsutveckling och täthet som krävs. I 
arbetet med täthetsanalysen har identitet och helhetsupplevelsen lyfts 
som viktiga faktorer, eftersom det har stor betydelse för människors 
stolthet, hemkänsla och trivsel i staden. Andra mål kan vara besöksnä-
ring, tillgänglighet, funktionsblandning, resurseffektivitet, klimat, risk eller 
ekonomiska aspekter.

Om målet är att utveckla Mölnlyckes identitet som attraktiv 
småstad är det en betydande förtätning som krävs, men skalan 
på bebyggelsen är betydelsefull. En medelhög förtätning med i 
huvudsak 4–7 våningar gör att nuvarande identitet med Mölnlycke 
som småstad kan bibehållas och utvecklas, även om genomtänkta 
tillägg görs i centrum. Mötet med omgivande bebyggelse blir inte 
så drastiskt. Men på vissa platser kan det finnas potential för högre 
hus, med exempelvis 5–9 våningar, t ex vid en omvandling av 

BEBYGGELSE

Analys av täthetsstruktur för Mölnlycke centrum.
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stationsområdet. Detta för att fullt utnyttja närhet till kollektivtrafik. 
Enstaka ännu högre hus kan eventuellt prövas som landmärken, för 
att stärka och markera enstaka viktiga platser, som centrumkärnan 
eller stationen.  

Tät bebyggelse kan bidra till fler människor på en plats, med möjlighet 
till fler bostäder, handel, service och verksamheter – men skapar i sig 
inte en attraktiv stad. Andra pusselbitar behöver finnas som parker, 
mötesplatser, kultur, idrott och kulturmiljö. Ny bebyggelse i samspel 
med det befintliga bidrar till upplevelse av helhet och platsidentitet. 
Att komplettera Mölnlycke centrum med ny bebyggelse och 
innehåll är viktigt för centrums utveckling. Men det kommer 
innebära en hög grad av komplexitet. Avvägningar mellan olika 
faktorer och en bred, uthållig samverkansprocess utifrån en tydlig 
målbild blir avgörande för resultatet. Ny bebyggelse kan användas 
som ett rumsligt verktyg för att uppnå olika mål. 

BEBYGGELSE

Visualisering av förtätning 
utifrån gåturer och 
täthetsanalysens principer 
om central förtätning  
som stärker stråk och stora  
öppna platser.

REKOMMENDATIONER

• Besluta om inriktning för framtida Mölnlycke för att den 
övergripande målsättningen ska bli tydlig, t ex modern 
småstad eller attraktiv förstad? 

• Eftersträva högre täthet centralt och vid stationsområdet. 
Centrums framtida täthet bör studeras i relation till 
omgivande områdens täthet (t ex Säteriet och framtida 
Mölnlycke fabriker) för att bli ett starkt centrum. Men tätt 
är inte alltid liktydigt med högt. 

• Pröva förtätning per delområde för att uppnå goda 
helhetslösningar för bebyggelse, utemiljö, stråk och 
grönstruktur, med synergier på kort och lång sikt. Det 
kan handla om samnyttjad parkering, funktionsblandning, 
mobilitet och klimatlösningar. Eftersträva en täthet utifrån 
målbild för centrum. 

• Säkerställ att förtätningen bidrar till att stärka 
centrumkärnans identitet och attraktivitet, viktiga stråk 
och offentliga platser, ökad funktionsblandning och 
trygghet. 

• Arbetet behöver ske i nära samarbete med 
fastighetsägare inom respektive delområde och i dialog 
med politiker, medborgare och specialister inom olika 
sakområden. 

• Prioritera centralt belägna projekt, för att stärka 
centrumkärnan.
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        MOBILITET OCH PARKERING 

Plats för  
möten 

Spårområdet, transportrummen och ån är idag Mölnlyckes stora 
barriärer, men har också stor potential för att skapa mötesplatser, när 
staden växer mot stationen över ån.
Stationen kommer att upplevas som en del av centrumkärnan och 
på sikt bli en regional kommunikationsnod med mycket folk i rörelse.
Mobiliteten i och omkring centrum är den centrala frågan för att 
etablera fler möjligheter att mötas. För att uppnå ett hållbart resande 
och en förbättrad hälsa behöver fler välja gång och cykel som färdsätt 
istället för bil. Strategin syftar till att hitta en balans mellan 
trafikslagen så att Mölnlycke centrum kan växa och samtidigt 
vara tillgängligt för alla.

ÅN: MÖLNLYCKES VARDAGSRUM
Genom att vända verksamheter i bottenvåningarna mot ån och 
skapa promenadstråk på båda sidor med fler broar, kan å-rummet 
omvandlas till en naturlig mötesplats mitt i staden.

Omvandla barriärer till mötesplatser

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

Exempel  stadsmässig gata, Nya Hovås.

STA
D

SLIV

NOD

Samlade parkeringsanläggningar för att frigöra yta för stadsutveckling  
och mötesplatser.

Föreslagen framtida huvudgata på södra sidan om spåren. 
Nod vid stationen för resande.

OMFÖRDELA TRAFIKFLÖDENA
Det finns behov av att fördela trafikflödena i centrum för en 
långsiktigt fungerande infrastruktur med en attraktiv stadsmiljö.
För att avlasta Säterivägen genom centrum föreslås en ny 
huvudgata med stadsmässig karaktär med möjlighet för hög andel 
genomfartstrafik på den södra sidan om spårområdet.
Detta möjliggör en utveckling av centrum söderut med 
centrumgator för alla trafikslag, där gående och cyklister prioriteras. 
Centrum med tågstation och busstrafik blir en viktig regional 
kollektivtrafiknod.

FRÅN TRANSPORTRUM TILL GATURUM
Trafikdominerade transportrum bör få en tydlig stadsmässig 
utformning, för att minska barriäreffekten och vara en del av centrum.

ÖKA DEN TOTALA TILLGÄNGLIGHETEN
Det ska vara enkelt att gå och cykla till centrum. För att attrahera fler 
att åka kollektivt krävs attraktiva anslutningar och direkta kopplingar 
till omgivande bebyggelseområden. Det ska vara lätt att byta 
färdmedel.
En mer effektiv lösning på parkeringsfrågan behöver tas fram 
som både hanterar behovet av centrala parkeringsplatser och 
frigör yta för stadsutveckling och vistelse. Till exempel genom att 
parkeringsanläggningar placeras i anslutning till centrumkärnan.

40
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Trafik- och mobilitetsplan

UTGÅNGSPUNKTER
Mölnlycke växer stadigt samtidigt som samhälls- och 
teknikutvecklingen går allt snabbare och hållbarhetsfrågorna står högt 
upp på agendan. Det gör att trafikfrågorna får en allt mer strategisk 
karaktär och behovet av en långsiktig planering och ett helhetsgrepp 
ökar. Trafik- och mobilitetsplanen utgår ifrån politiska målsättningar 
på nationell, regional och kommunal nivå, som bland annat handlar 
om hållbara transporter och ett effektivt, säkert och långsiktigt 
hållbart trafiksystem för invånarnas och näringslivets behov. Trafik- 
och mobilitetsplanen har tagit avstamp i tre utgångspunkter som 
identifierats som särskilt viktiga:

Helhetsperspektiv. Planeringen av trafiken och mobiliteten påverkar 
möjligheten att skapa ett attraktivt samhälle och attraktiva livsmiljöer. 
Samtidigt påverkar övrig fysisk planering möjligheten att åstad-
komma god tillgänglighet och ett långsiktigt hållbart trafiksystem.

Människan i centrum. Människans behov av att förflytta sig ger 
upphov till rörelser och resor, vilket utgör trafiken. På så vis bidrar 
trafiken till att skapa ett levande, hållbart och attraktivt samhälle. 

Samtidigt påverkas människan 
som bor, rör sig och vistas i staden 
även negativt av trafiken. Tillgång till Mölnlycke, tillgänglighet, tryggt 
och trafiksäkert och folkhälsa är några teman. 

Långsiktigt hållbart. I enlighet med politiska målsättningar är det 
viktigt att sträva efter ett långsiktigt hållbart Mölnlycke. De förstärkta 
målen inom kommunens arbete med Agenda 2030 överensstämmer 
med det som Trafik- och mobilitetsplanen berör utifrån långsiktig 
hållbarhet.

RESANDE OCH MOBILITET 
Villaområden med långa avstånd till centrum och service 
medför att en stor andel av resorna sker med bil. För att undvika 
detta är det viktigt att tidigt i planeringen fånga mobilitet- och 
infrastrukturfrågorna. Genom att planera för ett tätare Mölnlycke, 
med en blandning av olika funktioner som bostäder, arbetsplatser 
och service, ökar närheten till olika målpunkter. Därmed åstadkoms 
ett mer hållbart transportsystem eftersom invånarna inte behöver 
resa lika långt och gång och cykel blir mer rationella val av färdmedel 

Strategin ”Omvandla barriärer till mötesplatser” föreslår att spårområdet, transportrum och Mölndalsån blir mer en del av 
centrum. Stadsbyggnadsstudien pekar på att villkoren för gående och cyklister behöver förbättras, att det finns behov att om-
fördela trafikflödena i centrum och ha en mer effektiv lösning på parkeringsfrågan. På flera sätt kan arbetet med mobilitet och 
parkering ge mer plats för stadsutveckling och öka den totala tillgängligheten. För att arbeta med frågorna på ett strukturerat 
sätt har kommunen tagit fram en trafik- och mobilitetsplan utifrån flera underlagsrapporter.

Syftet med ”Trafik- och mobilitetsplan för Mölnlycke” (2019) är 
att tydliggöra hur trafiken och mobiliteten bidrar till en attraktiv 
stadsutveckling och till en långsiktigt hållbar utveckling. Ordet trafik 
definieras som förflyttningen av människor, gods och information, det 
vill säga de resor som görs oavsett med vilket trafikslag. Ordet mobilitet 
definieras som rörlighet, det vill säga möjligheten, för människor och 
gods att förflytta sig från en plats till en annan, men  
även behovet av att förflytta sig.

MOBILITET OCH PARKERING 

UTREDNING

Dagbefolkning 2018. Verksamma samt elever och förskolebarn
i Mölnlycke, rött visar högre koncentration och blått visar lägre.

Nattbefolkning 2018. Folkbokförda i Mölnlycke, rött visar högre 
koncentration och blått visar lägre.
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för resan. Genom att placera framtida bostäder i närheten av en 
station eller nära kollektivtrafik med god kvalitet ökar möjligheten till 
en hållbar utveckling.

För att åstadkomma en hållbar utveckling och för att effektivisera 
transportsystemet är en förändrad färdmedelsfördelning eftersträv- 
ansvärd. Att flytta över resor till de mer hållbara transportsätten gång, 
cykel och kollektivtrafik innebär även ett mer effektivt utnyttjande av 
trafiksystemet då varje resenär tar mindre yta i anspråk.

STADSHUVUDGATOR OCH  
ENTRÉPUNKTER
Merparten av Mölnlyckes trafikarbete sker idag på infartsvägar och 
huvudgator. Dessa avlastar det finmaskigare nätet med lokalgator och 
knyter ihop olika bostadsområden och målpunkter. Längs infartsvägar-
na och huvudgatorna koncentreras centrums utmaningar när det 
gäller att hantera stora trafikflöden och att samtidigt skapa en attraktiv 
stad. Genom att utveckla delar av vägnätet till stadshuvudgator skapas 
större tillgänglighet till centrum. På en stadshuvudgata är graden av 
separering mellan trafikslagen mindre än längs infartsvägarna. Utform-
ningen av gaturummet och av byggnaderna som kantar stadshuvud-
gatan medför att upplevelsen av den fysiska barriären minskar. För att 
bibehålla en tillfredsställande kapacitet på stadshuvudgatorna behöver 
prioriteringen av korsande gående och cyklister ske i ett begränsat 
antal punkter. Sträckor aktuella att utformas som stadshuvudgator är 
främst delar av Säterivägen och Allén. En utveckling av vägnätet kan på 
sikt behövas, t ex en ytterligare koppling över järnvägen.

Entréerna till centrum behöver tydliggöras, genom att göra dem till 
platser där utformning går från trafikrum till stadshuvudgator. På så 
vis ökar bilister och cyklisters uppmärksamhet på förekomsten av 
oskyddade trafikanter som rör sig i centrum. Innanför entrépunkterna 

bör fotgängare och cyklisters behov ges en tydlig prioritering vad 
gäller lokalvägnätet och längs med huvudvägnätet. Detta innebär att 
oskyddade trafikanters möjligheter att röra sig är uttalat i förhållande 
till den motorburna trafiken. Detta kan ske genom såväl den fysiska 
utformningen som trafikreglering. För att förbättra trafiksäkerheten 
och tryggheten bör stråken genom centrum tydliggöras.

För den som är på väg till Mölnlycke centrum ska entrépunkterna 
medföra en upplevelse av att ”man är framme” och att det därmed 
är möjligt att färdas till fots. I entrépunkterna kan det därför med 
fördel finnas möjlighet för byte mellan trafikslag, genom hållplatser för 
kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter.

FRAMKOMLIGHET OCH NÄRHET
För att öka upplevelsen av närhet och knyta ihop områden med 
centrum behöver särskilda stråk prioriteras. Kvaliteten på stråken kan 
utvecklas genom åtgärder såsom breddning, beläggning och belysning, 
men också genom att samla ihop alternativa vägar till ett prioriterat 
stråk med aktiviteter längs vägen för ökad trygghet och upplevelse. 
Stråk mot Mölnlycke fabriker (mot öster), mot Säteriet (nordväst) och 
längs Benarebyvägen (mot sydost) bör prioriteras.

För att cykeln ska kunna utvecklas till ett effektivt transportmedel är 
det angeläget att förbättra cykelvägnätet. Särskilt viktiga stråk behöver 
tydligt prioriteras och få en bättre kvalitet för att svara upp mot 
högre hastigheter och större flöden. I dessa stråk ökas kvaliteten 
och kapaciteten jämfört idag, till exempel genom breddning och 
separering från gående.

MÖLNLYCKE SOM KOLLEKTIVTRAFIKNOD
En väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar 
samhällsutveckling. Hur kollektivtrafiken hanteras i centrala Mölnlycke 
är därför mycket betydelsefullt. Det handlar om hur väl hållplatserna 
är integrerade i stadslivet och hur den fysiska kopplingen för gång- och 
cykeltrafikanter mellan hållplats och centrum ser ut.

För att minska sårbarheten i systemet föreslås flera centralt placerade 
hållplatslägen i Mölnlycke istället för en stor terminal. Hållplatserna 
föreslås ändras till att placeras utmed järnvägen och infartsvägarna 
till Mölnlyckes centrum för att de ska medverka till Mölnlyckes 
stads- och vardagsliv. En sådan struktur möjliggör för kollektivtrafiken 
att få ett större upptagningsområde med bra förutsättningar för 
god kollektivtrafik till de stora centrala målpunkterna. En ändrad 
utformning med hållplatslägen som kompletterar varandra möjliggör 
även för linjer att få en rak körväg där passagerarna inte behöver 
sitta kvar på bussen medan den tar en omväg till en terminal. Denna 
utformning skulle även frigöra värdefull mark centralt i Mölnlycke och 
skulle fungera lika väl med som utan en utbyggd järnväg. De stråk 
som bildas mellan hållplatserna kommer bidra till ett ökat folkliv och 
attraktivitet i centrum. Hur stråken mellan hållplatserna utformas är av 
största vikt för att underlätta för kollektivtrafikresenärerna.

EFFEKTIV PARKERING
En inventering av nuvarande parkeringssituation visade att beläggning-
en i Mölnlycke centrum är som högst vardagar runt lunchtid, men att 
det fortfarande finns en total ledig kapacitet på cirka 25 procent. Lån-
genäs parkering stod för stor del av den lediga kapaciteten, men även 

Gång GångLängsgående 
parkering

Längsgående 
parkering

CykelKörbana

MASSETJÄRN

CENTRUM

A
LLÉN

SÄTERIVÄGEN

HÖNEKULLAVÄGEN

Entrépunkter till centrum.
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parkeringshuset till viss del, och andra parkeringsplatser i centrum. 
Inom ramarna för inventeringen konstaterades även att många av de 
som parkerar i Mölnlycke centrum bor relativt nära och gång, men 
framförallt cykel är rimliga alternativ.

Utmaningen handlar om hur en ökad efterfrågan på att parkera i 
centrala Mölnlycke ska hanteras tillsammans med viljan att förtäta 
och utveckla centrum. Genom att införa ett parkeringssystem med 
digitala skyltar kan användandet av dagens parkeringsanläggningar 
effektiviseras och upplevelsen av ett tillgängligt centrum för 
besökare ökar. Att i första hand arbeta med de parkeringar 
som finns idag är kostnadseffektivt, eftersom det är kostsamt att 
anlägga nya parkeringsanläggningar i synnerhet om det rör sig om 
parkeringshus. En förändrad reglering eventuellt tillsammans med 
nya samlade parkeringsanläggningar är också möjligheter som 
studerats. I nuläget skulle en förändrad reglering genom införande 
av avgift innebära att kapacitet frigörs, men i takt med att centrum 
förtätas och markparkeringar tas i anspråk kommer nya samlade 
parkeringsanläggningar att behövas. 

För att kunna frigöra värdefull mark för stadsutveckling och förtätning 
bör större centrala parkeringar på sikt ersättas med samlade 
parkeringsanläggningar i anslutning till centrum. De bör placeras intill 
infartsvägarna för att minimera trafiken inne i centrumkärnan. Det 
är viktigt med hög grad av samnyttjande mellan boende, sysselsatta 
och besökare. Vilken p-norm som efterfrågas vid nybyggnation, 
och möjligheter att kompensera med mobilitetsåtgärder, blir också 
avgörande för behovet av antal platser. Acceptabla gångavstånd 
bedöms vara 75 m för angöring, 200 m för besökare till centrum, 400 m 
 för parkering till boende och 600 m för parkering för sysselsatta. 
Gångvägens utformning och upplevelser längs vägen kan förkorta 
det upplevda avståndet. Parkeringsanläggningar kombinerade med 
andra verksamheter bör studeras. Det kan både handla om bostäder 
och kontor eller andra verksamheter. En lokaliseringsutredning för 
en ny parkeringsanläggning i centrum har utarbetats och förordat en 
lokalisering i närheten av Allén.

För att underlätta för ett hållbart resande behöver cykelparkering 
med hög kvalitet finnas vid viktiga målpunkter som handel, service, 
hållplatser och station, t ex med väderskydd och stöldsäkerhet. 
Cykelparkering ska prioriteras och lokaliseras närmare målpunkten 
jämfört med bilparkering. 

RESVANOR OCH FRAMTIDA MOBILITET
I kombination med den fysiska infrastrukturen är det viktigt att 
involvera, inspirera och informera invånarna om hållbart och mer 
hälsosamt resande. Det kan stärka valmöjligheten att få information 
om vilka transportmedel som finns tillgängliga i Mölnlycke; genom 
information om tågavgångar, cykelkarta och utpekad cykelservice, 
elcykeln som alternativ, restidsjämförelser med mera. 

Att planera för ett effektivt och hållbart transportsystem för 
generationer framöver är en utmaning. Vissa av de trender vi ser 
idag diskuterades knappt för tio år sedan. För att skapa robusthet i 
transportsystemet är det viktigt att bibehålla ett brett synsätt och 
inkludera alla trafikslag i den långsiktiga planeringen. Vidare råder 
det en förändring inom den norm som finns kring ägande av bil. Ett 
flexibelt ägandeskap till fordon och delningsplattformar möjliggör 
att kunna dela och hyra fordon, utan att binda upp sig till ett visst 
färdmedel. Resandet kan bli mer flexibelt efter behov, och kan påverka 
transportsystemets ytbehov i centrum. 

Restid till Mölnlycke centrum dörr till dörr med cykel.

SAMMANFATTNING
• Genom att planera för ett tätare och mer funktions-

blandat Mölnlycke ökar förutsättningarna för att öka 
närheten och därmed åstadkomma ett mer hållbart 
transportsystem.

• För att åstadkomma en hållbar utveckling är en föränd-
rad färdmedelsfördelning eftersträvansvärd, med ökad 
gång, cykel och kollektivtrafik och lägre bilanvändande.

• Genom att utveckla centrala delar av vägnätet till stads-
huvudgator skapas större tillgänglighet till centrum, med 
prioriteringen av korsande gående och cyklister i ett 
begränsat antal punkter.

• Innanför entrépunkter till centrum bör fotgängare och 
cyklisters behov ges en tydlig prioritering vad gäller 
lokalvägnätet och längs med huvudvägnätet.

• För att öka upplevelsen av närhet och knyta ihop om-
råden med centrum behöver särskilda stråk prioriteras 
och förbättras.

• Flera centralt placerade hållplatslägen föreslås på sikt 
i centrum, istället för en stor terminal, bl.a. för rakare 
körväg för kollektivtrafiken.

• För att kunna frigöra värdefull mark för stadsutveckling 
och förtätning bör större centrala parkeringar på sikt 
ersättas med samlade parkeringsanläggningar i anslutning 
till centrum.

• För att underlätta för ett hållbart resande behöver cykel-
parkering med hög kvalitet finnas vid viktiga målpunkter i 
centrum och placeras närmare än bilparkering.
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Plats för  
rofylldhet 

Utveckla rika livsmiljöer
Det ska vara lika lätt, inbjudande och tryggt för alla åldrar att ta sig 
fram i centrum. 

Denna strategi vill visa hur Mölnlycke kan utveckla 
identiteten genom att möjliggöra fler destinationer, 
mötesplatser, parker och grönområden, kultur och idrott. Nya 
vackra och spännande livsmiljöer kan skapas som ökar den biologiska 
mångfalden. De offentliga gatorna och platserna ska både kunna 
bjuda in till aktivitet, rörelse och rofylldhet. Något för alla åldrar och 
ekosystem för växter och djur. Det handlar om såväl god stadsmiljö 
och som grönstruktur.

PLATS FÖR LIV
Yta för offentliga rum bör definieras tydligare. Förstärk Mölnlyckes 
karaktär som småstad. Genom att förtäta i centrum samlas 
besökarna på gemensamma ytor vilket gör att man upplever folkliv 
i högre grad. Genom att skapa mer handel där folklivet är som mest 
intensivt kan centrum upplevas mer livligt.

SKAPA AKTIVERANDE UTERUM OCH 
GRÖNA STRÅK
Ett rekreativt nätverk av stråk och platser kan utvecklas i centrum. 
Mölndalsån maximeras med natur- och kulturvärden. Stadsparken 
vid Massetjärn utvecklas för aktiv och passiv rekreation. De 
offentliga rummen utformas för att ge fysiska utmaningar men även 
återhämtning i rofyllda zoner. 

Stärk den biologiska mångfalden genom att säkra gröna 
spridningskorridorer genom centrum och även på gator, torg och 
platser. Utbudet av kvalitativa grönytor och mötesplatser stärks.

MÖTESPLATSER
Skapa mötesplatser med former och konst som inbjuder till möten, 
samtal och lek. Gör stegvisa förändringar för att på sikt minska antalet 
uppställda bilar i centrumkärnan, till förmån för en attraktiv stadsmiljö 
som Mölnlyckes självklara mötesplats.

Ett rekreativt nätverk av stråk 
och platser kan utvecklas, liksom gröna 
spridningskorridorer och centrummiljöer.

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum
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Under strategin ”Utveckla rika livsmiljöer” föreslås ett rekreativt nätverk av stråk och mötesplatser för aktivitet, rörelse och rofylldhet 
i centrum, exempelvis vid Massetjärn och längs Mölndalsån. För att kartlägga de sociala aspekterna vid en centrumutveckling, med 
människans vardagsliv och behov i fokus, har en social konsekvensanalys tagits fram. Strategin beskriver att den biologiska mångfalden 
bör stärkas genom gröna spridningskorridorer och en grön stadsmiljö. De ekosystemtjänster som naturen bidrar med, och hur de kan 
utvecklas, skyddas eller stärkas i Mölnlycke centrums utveckling, redovisas i en ekosystemtjänstanalys.

SOCIALA ASPEKTER I PLANERINGEN
Utgångspunkter för social hållbarhet kan innefatta generationsrätt-
visa, social rättvisa, tillit och medborgerligt deltagande. För att uppnå 
hållbarhet handlar det om att både ha med sig dagens situation, 
framtidens situation och vägen dit. Miljöer ska helt enkelt fungera för 
alla människor som ska använda dem. Det kan handla om på 
vilket sätt människan relaterar till den byggda miljön, utifrån skala, 
storleksrelationer, täthet och innehåll, och vad vi upplever med våra 
sinnen; syn, hörsel, lukt, smak och känsel. 

Med större medvetenhet kan planeringen skapa möjligheter hellre 
än att försvåra mänskligt liv. Livet utspelar sig i husen och i mellan-
rummen mellan husen, i trafikområdena och i andra angränsande 
områden. Det är alltså utformning, innehåll och organisation av 
strukturen som skapar de rumsliga förutsättningarna för livet. Social 
konsekvensanalys som görs löpande i planeringsarbetet lyfter de soci-
ala frågorna och frågor med ett särskilt barn- och ungdomsperspek-
tiv. Därigenom blir de också lättare att diskutera, och beslut kan tas 
baserat på kunskap. Den sociala konsekvensanalysens fyra perspektiv 
är: sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet. 

Sammanhållen stad handlar om att staden är integrerad 
och sammanhängande, fysiskt och socialt. Olika delar i
livet vävs samman till en variation där boende, arbete, kultur 
och rekreation inte är separerade i olika zoner. Det ska 
finnas kontinuerlig bebyggelse och kopplingar mellan stadens 
olika delar så att alla kan ta sig fram enkelt och säkert. 

Samspel handlar om påverkan på det sociala livet. Samlande 
stråk och platser där olika människor kan ses och mötas 
skapar förutsättningar för gemenskap och tillit. Stadens 
miljöer är också viktiga för barns lek och lärande. 

Människors vardagsliv ska underlättas av stadens 
utformning. Det fysiska avståndet, men också graden 
av trygghet och tillgänglighet, är faktorer som påverkar 
människors möjligheter att utöva vardagliga aktiviteter och 
sysslor, samt ha en meningsfull fritid. Vardagslivsperspektivet 
handlar också om tillgången på goda boendemiljöer, liksom 
parker och grönområden.

Identitet handlar om den tillhörighet man känner till ett 
område, som hänger samman med områdets karaktär och 
hur individen förstår sin omgivning, med känsla av förankring, 
trygghet, kontinuitet och med möjligheter att få vara 
medskapande. Det hänger också samman  
med att bebyggelsemiljön är väl  
omhändertagen, att det  
går att läsa bebyggelsens  
historia och förstå  
sammanhang.

Att utveckla en socialt hållbar stad innebär att sätta människan i fokus. Syftet med social konsekvensanalys för 
Mölnlycke centrum (White, 2018) är att kartlägga hur livet i centrum fungerar idag, och hur det påverkas av en 
planerad förändring och förtätning, med rekommendationer för hur kommunen kan stärka de sociala aspekterna  
vid stadsutveckling.

Illustration: White. 

Social konsekvensanalys
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NULÄGE
Inventeringen och analysen av nuläge och befintlig situation av det 
sociala läget i Mölnlycke har fördjupats utifrån tidigare gjorda studier 
som inkluderar ett barnperspektiv.

• Barriärer i form av järnvägen och Mölndalsån utgör tydliga hinder, 
särskilt för gående och cyklister 

• Hulebäcksgymnasiet har stor betydelse för Mölnlycke
• Busshållplatsen vi Hulebäcksgymnasiet är en mycket viktig  

kollektivtrafiknod

• På kvällstid upplevs flera platser i centrum som otrygga
• Det finns en oro hos flera olika grupper för förändring som sker  

i samband med utbyggnad av järnvägen, framförallt om själva 
byggperioden

• Ungdomar saknar mötesplatser, särskilt på kvällstid
• Barn och äldre har behov av trygga stråk med kort avstånd till 

grönområden och platser för aktivitet och rekreation

 STADSMILJÖ OCH GRÖNSTRUKTUR

Gena och trygga stråk. 
Fler stråk för gående och 
cyklister, såväl nord-sydlig 
riktning som öst-västlig. 
Gena stråk som länkar 
samman viktiga 
målpunkter/platser, t ex 
Massetjärn, Mölnlycke 
fabriker, Råda säteri och 
Mölndalsån. 

Platser för unga och 
för äldre. Mötesplatser 
för ungdomar och unga 
vuxna saknas.  Ytor för 
rekreation och hälso- 
främjande aktiviteter 
är viktigt framförallt till-
gänglighet och trygghet. 
Multifunktionella platser 
för generationsöverskri-
dande möten.

Variation i funktion och 
innehåll. Byggnader och 
offentliga rum behöver 
ha variation i både 
uttryck och innehåll, 
men också kunna möta 
förändringar. Kunskap om 
framtida handel och be-
hov av service möjliggör 
flexibilitet och anpassning 
till nya situationer.  

Ta vara på det befintliga. 
Mölnlycke Centrum har 
outnyttjad potential i 
Mölndalsån och närheten 
till grönområden och 
platser med unik historia. 
Identitet kan utvecklas  
utifrån det redan befint-
liga men vara öppen för 
nya idéer och komplette-
rande innehåll. Befintliga 
verksamheter bör ges 
möjlighet att finnas kvar  
i Mölnlycke vid  
omvandling.

Utveckla samverkan 
och delaktighet. Invol-
vera medborgare och 
intressenter – kunskap 
delas.  Centrumut-
vecklingen byggs på 
bred samverkan mellan 
näringsliv, civilsamhälle, 
medborgare och offent-
liga myndigheter. Fler ska 
känna sig involverade. 

REKOMMENDATIONER
De fem viktigaste nycklarna för en socialt hållbar utveckling av Mölnlycke centrum följer nedan. De är i sig själva inte tillräckliga, 
utan måste alltid placeras i ett större sammanhang där olika delar samspelar.

Viktiga platser och 
stråk för unga

Platser som är en 
del av Mölnlyckes 
identitet

Platser som barn och 
unga upplever som 
otrygga
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 STADSMILJÖ OCH GRÖNSTRUKTUR

EKOSYSTEMTJÄNSTER I URBAN MILJÖ
Naturen i staden har stor betydelse för framtiden. De kommande 
klimatförändringarna kommer att ställa stora krav på naturen som 
buffrande system. Infiltrerande marker som kan ta hand om regn och 
infiltrera ner till grundvattnet, samt växtlighet som håller kvar jorden 
vid extrema regnväder.  Vid värmeböljor ger träd och gröna tak svalka. 
Ekosystemens biologiska mångfald är nödvändig för att skapa mot-
ståndskraftiga städer. Men ekosystemtjänster ger också upplevelser 
och rekreation, som fågelkvitter, surrande bin, dofter av blommande
buskar, parker för picknick eller slingrande promenadstigar.

Värdering av ekosystemtjänster är ett viktigt redskap för att kunna 
prioritera vilka tjänster som är viktiga att stärka, skydda eller skapa  
på en viss plats.

EKOSYSTEMTJÄNSTER I MÖLNLYCKE
Överlag har Mölnlycke en mycket bra grund med fungerande eko- 
systemtjänster. Orten har starka grönstrukturer, hög urban biodiver-
sitet med intressanta arter, ett välfungerande vattensystem etc. Fokus 
i analysen har varit hur dessa höga värden kan bibehållas i samband 
med att centrum förtätas, vilka strukturer som behöver bevaras, 
stärkas eller skapas för att kompensera förluster när urbanisering och 
förtätning tillkommer och när fler ytor bebyggs.

Ekosystemtjänstanalys
I stadsbyggnadsstudien beskrivs vikten av gröna spridningskorridorer för att stärka den biologiska mångfalden och en 
grön stadsmiljö. Det ger nyttor även till människan i det som kallas för ekosystemtjänster, med människan och naturen 
i samspel. Syftet med rapporten ”Ekosystemtjänstanalys för Mölnlycke” (White, 2019) är att kartlägga dagens ekosys-
temtjänster med rekommendationer inför centrumutveckling och förtätning av Mölnlycke centrum.

Utdrag ur rapporten Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning, C/O City
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 STADSMILJÖ OCH GRÖNSTRUKTUR

Stödjande ekosystemtjänster. Mölnlycke har i stort 
sett en hög biologisk mångfald med livsmiljöer av 
hög kvalitet som kan nyttjas av en mångfald av arter. 

Högst biologisk mångfald har Rådasjöns naturreservat, 
Wendelsbergs friluftsområde och Mölndalsån. Stations-

området är det område med bristande stödjande ekosystem-
tjänster, men kan förbättras vid framtida utveckling. Några starka 
spridningsvägar för arter som bör skyddas och andra som bör 

stärkas vid framtida utveckling.

Reglerande ekosystemtjänster. Bullernivå och luft-
kvalité kan förbättras om vegetation längs de mest 
trafikerade vägarna kompletteras med tätare träd 

eller buskage. Träd på centrala platser med hårdgjorda 
ytor bidrar till ett bättre mikroklimat. Att införa öppna 

dagvattensystem i centrum bidrar till vattenrening och minskad 
översvämningsrisk. Det är särskilt viktigt i låga och instängda 

områden.

Kulturella ekosystemtjänster. Befintliga system 
med gångstigar och cykelbanor ska bevaras och 
nya tillskapas. Mötesplatser som lekplatser och 

aktivitetsområden, fungerar bra och stärker den sociala 
sammanhållningen. Fler mötesplatser kan skapas i samband med 
nätverket av stigar. Landskapets befintliga värden och former kan 
ge ett betydelsefullt syfte för sinnlig upplevelse, naturpedagogik 

och symbolik.

Försörjande ekosystemtjänster. Rådasjön som en 
del av vattensystemet som försörjer regionen med 

färskvatten, är en viktig ekosystemtjänst. Det finns bra 
förutsättningar för småskalig matproduktion i Mölnlycke 

t ex koloniträdgårdar och fruktträd.

REKOMMENDATIONER
• Mölndalsån är ursprunget för Mölnlycke, ge ån dess välförtjänta 

uppmärksamhet och bevara befintliga grönområden längs med 
ån. Skydda Hulebäckens fåra vid eventuell framtida utveckling, t ex 
genom att bevara åns form och utbredning i landskapet.

• Utveckla strategier och skydda områden med hög biologisk 
mångfald och hantera dessa som en helhet. Förstärkning av sprid-
ningsvägar mellan de större sammanhängande livsmiljöerna bör 
prioriteras och utredas.

• Låt områden med låga värden idag utvecklas mot högre värden på 
sikt t ex stationsområdet vid eventuell omvandling.

• Grönskan längs med centrala och högt trafikerade vägar kan stär-
kas för att fånga upp partiklar och minska buller och fungera som 
spridningsvägar för olika arter. Träd bör planteras vid parkeringar 
för att skapa skugga och ett bra mikroklimat. Låt rondeller, refuger, 
samt vägkanter blomma.

• Skapa gröna ytor och/eller dagvattenlösningar för vattenrening 
i urbana miljöer där det finns mycket hårdgjorda ytor. Använd 
grönytor längs med vägar för att rena vatten genom t ex biofilter 
eller svackdiken.

• Prioritera öppna dagvattensystem genom grönytor. Planera för 
multifunktionella grönytor som kan översvämmas tillfälligt för han-
tering av skyfall. Anlägg fördröjningsytor nära källan, t ex i Djupedal-
säng och Hönekulla.

• Utveckla ”Hälsans stig” till ett nätverk av stigar, inklusive Mölndalsån, 
Wendelbergsparken samt Hönekulla och dess aktivitetsområde. 
Se till att alla grannskap har tillgång till spontana aktiviteter och 
lekplatser av god kvalitet.

• Sammankoppla befintliga mötesplatser med en ny park vid Möln-
dalsån. Bevara och utveckla smarta kombinationer av aktiviteter 
som skapar flera värden på samma plats. 

• Gör landskapet synligt genom utsiktsplatser på både norra och 
södra sidan av järnvägen. Bevara (historiska) siktlinjer.

Ekosystemtjänster längs Mölndalsån.
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Process i dialog 
Det politiska uppdraget om stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum fanns med i budgeten för 2017 och har 
kompletterats i efterföljande års budgetarbeten.  Arbetet med stadsbyggnadsstudien  har skett i dialog med allmänhet, 
näringsliv, politik, kommunal förvaltning och myndigheter.

Uppdrag 
2018

Uppdrag 
2019

Kommundelsdialog 
2017

Kommundelsdialog 
2018

Näringslivskväll 
2018

Länsstyrelsen
Trafikverket

Evenemanget ”Vi möts i Mölnlycke”
Dialog om framtidens Mölnlycke 2018

Företagarfrukost

Frukostmöte 
Centrumföreningen

Möte  
fastighetsägare  

i centrum

Vi möts i 
Mölnlycke
Lördag den 25 augusti 
klockan 10–15

Välkommen!

Läs mer på harryda.se

Uppdrag 
2017
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För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar har en stadsbyggnadsstudie 
på strategisk nivå tagits fram, med särskilt fokus på attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur.
Stadsbyggnadsstudien beskriver ett tätare Mölnlycke med fler bostäder, verksamheter och service för att uppnå 
ett stadsmässigt och levande centrum, med goda villkor både för handel, verksamheter och boende. 

Denna rapport är en sammanfattning med slutsatser från stadsbyggnadsstudien och de utredningar 
som har fördjupat frågeställningarna. Analyserna och rekommendationerna är ett underlag för 
ställningstaganden för utvecklingsriktning för Mölnlycke centrum. 

Läs mer: harryda.se/molnlyckecentrum
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Om rapporten
För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar har en 
stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå, med särskilt fokus på attraktiv stadskärna 
och ändamålsenlig infrastruktur, tagits fram. Den här rapporten innebär en fördjupning 
utifrån tidigare gjorda studier och analyser samt utvärdering av den genomförda 
studien genom en social konsekvensanalys som inkluderar ett barnperspektiv. 

Området som står i fokus för den sociala konsekvensanalysen
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SOCIAL A A SPE K TE R

Utgångspunkter för social hållbarhet kan innefatta genera-
tionsrättvisa, social rättvisa, tillit och medborgerligt delt-
agande. För att uppnå hållbarhet handlar det om att både 
ha med sig dagens situation, framtidens situation och vä-
gen dit.

Miljöer ska helt enkelt fungera för alla människor som ska 
använda dem. Med alla menar vi alla människor, oavsett 
kön, ålder, religion, socioekonomisk bakgrund, etnicitet, 
sexuell läggning eller funktionsvariation.

På vilket sätt relaterar den byggda miljön till de människor 
som vistas i den? Faktorer som påverkar kan vara skala, 
storleksrelationer, täthet och innehåll. Vad upplever vi med 
våra sinnen; syn, hörsel, lukt, smak och känsel? Med större 
medvetenhet kan planeringen skapa möjligheter hellre än 
att försvåra mänskligt liv. Att bygga en socialt hållbar stad 
innebär att sätta människor i fokus, både på mikro- och 
makronivå. Livet utspelar sig i husen och i mellanrummen 
mellan husen, i trafikområdena och i andra angränsande 
områden. Det är alltså utformning, innehåll och organisa-
tion av strukturen som skapar de rumsliga förutsättningar-
na för livet.

Människor är olika, har olika behov, olika kultur och gör 
olika prioriteringar. Men människor är också lika: Vi rör 
oss ungefär lika fort till fots (även om vissa gör det med 
hjälpmedel), vi har då och då behov av att sitta ner en 
stund och vila oss eller vänta på någon. Alla aspekter 
måste vägas in när den sociala hållbarheten ska stärkas 
i en stad.

Genom en konsekvensanalys lyfts de sociala frågorna 
och frågor med ett särskilt barn- och ungdomsperspek-
tiv på ett systematiskt sätt och blir tydligare genom plan-
processen. Därigenom blir de också lättare att diskutera, 
och beslut kan tas på mer genomlysta grunder. 

Modellen för sociala konsekvensanalyser bygger på fyra 
övergripande sociala aspekter och fem geografiska an-
alysnivåer. Tematiskt utgår vi från aspekterna; Samman-
hållen stad, Samspel, Vardagsliv och Identitet. Från en 
detaljerad skala till områdets roll och relation i stadsdel-
en, i staden, i regionen och så vidare. För detta uppdrag 
kommer de olika aspekterna och analysnivåerna kom-
mer vara synliga i arbetet men upplägget och metoden 
kommer anpassas efter uppdragets karaktär. Resultatet 
kommer därför presenteras avpassat efter detta. 

Social konsekvensanalys
Att utveckla en socialt hållbar stad innebär att sätta människor i fokus, såväl på mikro- som makro-
nivå. Social konsekvensanalys som görs löpande i planeringsarbetet lyfter de sociala frågorna och 
frågor med ett särskilt barn- och ungdomsperspektiv. Därigenom blir de också lättare att diskutera, 
och beslut kan tas baserat på kunskap. För att uppdraget har bland annat Göteborgs stads modell 
för sociala aspekter används, vilken beskrivs nedan. 

social aspekt

an
al

ys
ni

vå

BYGGNAD & PLATS
vad som sker precis utanför dörren

NÄRMILJÖ
vad som sker på gatan/ 
kvarteret utanför och kring…

STADSDEL
vad som sker i det närmaste,
funktionella området…

STAD
vad som sker i hela staden eller 
påverkar andra områden…

REGION 
vad som sker i hela regionen eller
påverkar andra områden

Sammanhållen stad

Samspel

Vardagsliv

Identitet 

Analysmetod för sociala aspekter i stadsplaneringen, Göteborgs stad

6

S O CI A L KO NS EK V ENS A N A LYS

MÖ LNLYCKE CEN T RUM
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Barnperspektivet

BARNS R ÄT T

Barn är alla människor under 18 år. Med barn menar vi alla 
barn, oavsett kön, religion, socioekonomisk bakgrund, etni-
citet, sexuell läggning eller funktionsvariationer. 

Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, 
antogs av FN:s generalförsamling 1989. Som ett av de för-
sta länderna ratificerade Sverige konventionen 1990. Den 
handlar om att det enskilda barnets rättigheter ska gälla 
alla barn och i alla samhällen, oavsett kultur, religion, eller
andra särdrag. Barnkonventionen gäller alla frågor som rör 
barn, inte bara direkt som skol- eller barnomsorgsfrågor 
utan även i mer indirekta fall som vid samhällsplanering
och vid infrastrukturprojekt.

Barnkonventionen är uppbyggd av 54 artiklar varav fyra 
är vägledande för hur helheter ska tolkas. Enligt Barnom-
budsmannen benämns de vägledande artiklarna ”de fyra 
huvudprinciperna” enligt:

En skillnad mellan barn och vuxna är att barn inte har rösträtt. De har inte någon som direkt repre-
senterar dem i politiken. Barn har liten makt att påverka hur vi vuxna bygger och utvecklar det sam-
hälle som de är en del av. Därför är det viktigt att vuxna är noggranna med att ge unga utrymme för 
att involveras och lyfter barnens eget perspektiv i processen.

Illustration: White 

Artikel 2: Principen om barnets rätt att inte diskrimineras

Artikel 3: Principen om barnets bästa i främsta rummet

Artikel 6: Principen om barnets rätt till liv och utveckling

Artikel 12: Principen om barnets rätt att få uttrycka sina 

åsikter.
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Syfte och metod

SYF TE

Syftet med den sociala konsekvensanalysen för Mölnlycke 
Centrum är att förstå och förklara hur centrumlivet funger-
ar idag samt hur det påverkas av en stor förtätning och av 
Götalandsbanan. Analysen ska fokusera på frågor om vad 
som behöver bevaras, förstärkas eller förändras.

Analysen ska kartlägga det sociala nätverket i Mölnlycke 
centrum och bidra med en förståelse för hur det kan ut-
vecklas för att förstärka ledstjärnan “Mötas i Mölnlycke”. 

Följande teman följer arbetet med den sociala 
konsekvensanalysen:

 

METOD 

Göteborg stads modell för social konsekvensanalys (SKA) 
och barnkonsekvensanalys (BKA) har använts för analy-
sen. Modellen togs fram 201 som en vägledning för att 
hantera sociala frågor i planprocessen. Verktyget bidrar 
till att systematisera arbetet och identifiera viktiga socia-
la aspekter samt frågor som specifikt rör barn. Dessutom 
innehåller modellen olika geografiska analysnivåer – från 
den lilla skalan, dvs vad som sker precis utanför dörren 
till den stora skalan, dvs det regionala perspektivet. I lin-
je med modellen har arbetet med den sociala konsekvens-
analysen bestått av tre huvudsakliga steg; inventering, åt-
gärder/rekommendationer och konsekvenser.

Inventering av befintligt underlag
Till grund för analysen ligger i första hand befintligt materi-
al i form av genomförda studier, rapporter och dokumenta-
tion från möten och workshop. Även stadsbyggnadsstudi-
en “Mötas i Mölnlycke” utgör ett primärt underlag.

Intervjuer
Befintligt underlag har kompletterats med intervjuer med 
nyckelpersoner i kommunala förvaltningar och verksamhe-
ter. 

INTERVJUER
Kompletterande intervjuer med nyckelper-
soner i förvaltningar och verksamheter.

INVENTERING AV BEFINTLIGT 
UNDERLAG
Kartläggning av nuläge och behov. Befinfliga 
värden och utmaningar kartläggs, exempelvis 
mötesplatser, målpunkter, barriärer och 
otrygga platser. 
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UTVÄRDERING AV 
STADSBYGGNADSSTUDIEN

Utvärdering av planförslag och strategier i stads-
byggnadsstudien, mot bakgrund av nulägesanalys. 

SUMMERING AV NULÄGE OCH 
FÖRDJUPNING AV ANALYS

Sammanställning och analys av nuläge med en 
översiktlig bild av viktiga värden och utmaningar. 
Identifiering av frågor som kan undersökas närmare.

Summering och fördjupning av analys
Underlaget för analys är relativt begränsat, vilket gör det 
svårt att dra långtgående generella slutsatser om boende, 
verksamma och besökares upplevelser och tankar om 
Mölnlycke Centrum. Samtidigt är materialet tillräckligt för 
att få syn på återkommande teman i berättelserna, skapa 
en översiktlig bild av viktiga värden och utmaningar i 
området och identifiera frågor som kan vara värdefulla att 
undersöka närmare. 

Utvärdering av stadsbyggnadsstudiens planförslag
De strategier och planförslag som presenteras i stads-
byggnadsstudien “Mötas i Mölnlycke” analyseras och ut-
värderas mot bakgrund av nulägesanalysen.
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MÖLNLYCKES FRAMTIDA UT VECKLING
Mölnlycke fortsätter att växa. Den långsiktiga utvecklingen 
av orten styrs av kommunens översiktsplan från 2012 
som föreslår en fortsatt förtätning av Mölnlycke centrum, 
företrädesvis inom 600 meter från resecentrum. Program 
för norra Mölnlycke centrum och vision 2024 som togs 
fram 2013 har också varit vägledande för ortens utveckling 
de senaste åren. Några av förslagen i ovannämnda 
handlingar har redan eller är på god väg att realiseras. Det 
gäller till exempel detaljplanen för Mölnlycke fabriker med 
förslag på 600 bostäder som antogs juni 2017 och ett 
förslag för 150-200 nya bostäder vid Idrottsvägen.

Som en del av en ny generation järnväg planerar trafikver-
ket Götalandsbanan. Det är en 6 mil dubbelspårig järnväg 
för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Väst-
sveriges två största städer Göteborg och Borås. I Möln-
lycke ska regionaltågen stanna, med möjlighet att resa till 
Göteborg, Borås och även Landvetter flygplats.

Götalandsbanan innebär stora möjligheter för Mölnlyckes 
utveckling men den skapar också nya utmaningar. 
Under 2015 och 2017 tog Härryda kommun tillsammans 
med Sweco och Trafikverket fram idéskisser kring 
stationsområdet som knyter samman norra och 
södra Mölnlycke. Utformning och tidplan för de nya 
järnvägsspåren är ännu inte klarlagda, trots ny nationell 
plan för infrastruktur. En stadsbyggnadsstudie har tagits 
fram för att ge övergripande planstruktur och vägledande 
inriktning för framtida utveckling för Mölnlycke Centrum 
(”Mötas i Mölnlycke”, White, 2018).

Bakgrund
Mölnlycke är centralorten i Härryda kommun. Idag är det en populär 
bostadsort med stora naturvärden, täta kommunikationer och en väl 
utbyggd social och kommersiell service. I centrum finns matvarubutiker, 
detaljhandel, kulturhus, skola, vårdcentraler, äldreboende med mera. 
Det bor idag cirka 18 300 invånare i Mölnlycke och kommunens 
målsättning är en tillväxt på minst 1,5 procent per år. 

 

Tätorten har en kuperad och omväxlande topografi och 
centrumområdet omges av promenadvänliga skogsom-
råden, sjöar och höga branter. Vattnet spelar en stor roll 
med Mölndalsån som rinner rakt igenom orten samt sjöar-
na Massetjärn och Rådasjön, öster respektive väster om 
stadskärnan. Här finns flera centrala park- och grönområ-
den såsom Wendelsbergsparken, Wolffs kulle, Hästha-
gen, områdena kring Massetjärn, Rolfs park, Kindbopar-
ken och Mölndalsån.

Mölnlycke har en låg täthet, jämförbar med exempelvis 
stadsdelen Säve i Göteborg. I centrum bor cirka 20 in-
vånare/hektar. I de mest centrala delarna, och i vissa ny-
byggda områden, finns en del högre bebyggelse men i öv-
rigt består orten mestadels av villabebyggelse.

Mölnlycke kännetecknas idag av en tydlig trafiksepare-
ring. De genomgående huvudstråken för biltrafik går i dal-
gångarna. Säterivägen och Allén är de genomgående bil-
stråk som har det största flödena (ca 7000 fordon/dygn). 
Trafikflödena på Biblioteksgatan uppgår enligt kommu-
nens statistik till 4 500-5 000 fordon/dygn år 2010. Bibli-
oteksgatan, Centralvägen och Allén är de gator med störst 
stadslivspotential sett utifrån dess tillgänglighet i gatunä-
tet (Spacescape, 2013). 

MÖLNLYCKE IDAG
Den regionala tillgängligheten är mycket god i Mölnlycke 
med ett väl utbyggt kollektivtrafiknät bestående både av 
tågstation och tät busstrafik. Från resecentrum nås cen-
trala Göteborg på bara 20 minuter, med sex minuters tur-
täthet i högtrafik. Analyser visar att i princip all flerbostads-
bebyggelse i Mölnlycke Centrum har mindre än 600 meter 
gångavstånd till resecentrum (Spacescape, 2013).
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”Mölnlycke ska utvecklas till en 
självklar destination och ort att 
leva i - en plats för möten, en 
plats för aktivitet, en plats för 
rofylldhet och en plats för att 
växa.”

MÖTAS I MÖLNLYCKE
“Mötas i Mölnlycke” är ledstjärnan när centrum växer. 
Mölnlycke ska utvecklas till en självklar destination och ort 
att leva i - en plats för möten, en plats för aktivitet, en plats 
för rofylldhet och en plats för att växa. Det är småstaden 
med puls, där du känner igen din lokala handlare och nytt 
och gammalt harmonierar till en väl gestaltad livsmiljö. Na-
turen närvarar genom årstiderna och bidrar till rofyllda och 
upplevelserika miljöer. Mölndalsån och stadsparken vid 
Massetjärn har blivit de självklara valen för promenaden, 
joggingrundan eller fikastunden. Kvaliteterna i centrum ges 
stort utrymme för att fler ska besöka, bo och leva i kommu-
nens centralort.

I stadsbyggnadsstudien föreslås fyra strategier som vägle-
dande för utvecklingen av Mölnlycke Centrum:
1. Stärk Mölnlycke som destination
2. Omvandla barriärer till mötesplatser
3. Koppla samman centrum
4. Utveckla rika livsmiljöer

11

S O CI A L KO NS EK V ENS A N A LYS

MÖ LNLYCKE CEN T RUM

Page 77 of 1185



Nuläge 
Inventering och analys av nuläge och befintlig situation av det sociala läget 
i Mölnlycke görs utifrån den sociala konsekvensanalysens fyra perspektiv: 
sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet. 

SAMMANHÅLLEN STAD
Sammanhållen stad handlar om att staden är integrerad 
och sammanhängande, fysiskt och socialt. Olika delar i li-
vet vävs samman till en variation där boende, arbete, kul-
tur och rekreation inte är separerade i olika zoner. Det ska 
finnas kontinuerlig bebyggelse och kopplingar mellan sta-
dens olika delar så att alla kan ta sig fram enkelt och sä-
kert.

Nedan följer en kortfattad redogörelse och analys av det 
material som samlats in med avseende på temat Samman-
hållen stad.

Järnvägen skapar en tydlig barriär som delar norra och 
södra Mölnlycke. Passager och stråk är få, med genaste 
väg för motortrafik på Bernarebyvägen.

Mölndalsån, och de outnyttjade rummen utmed ån, skapar 
ytterligare barriär som är tydligast för gående i och till cen-
trum.

Allévägen, som på sin östra sida har ett långt plank och på 
västra sidan till stora delar bilparkering, är en annan barri-
är. Framförallt är det bristen på variation som gör att Allén 
uppfattas som en monofunktionell passage för i första 
hand motortrafik.

Hulebäckgymnasiet är en viktig mötesplats som lockar 
många elever även från grannkommuner. En mycket stor 
del av eleverna åker buss till och från skolan. 
 
Torgen och handeln i centrum är viktiga för alla i kommu-
nen som kommer dit för att handla och mötas. Det är också 
viktiga platser för äldre som både bor i centrum eller reser 
dit med buss eller på annat sätt.  

Området söder om järnvägen innehåller en variation av oli-
ka verksamheter, såsom handelsträdgård, fritidsgård, gym 
och trähandel. Många av dem är viktiga för boende i kom-
munen, men de är också bidragande till att centrum får be-
sökare. Även Mölnlycke Garden Center och Mölnlycke Fa-
briker drar till sig besökare, men trots att dessa platser är 
nära centrum uppfattas de inte som del av centrum. Det 
saknas tydliga kopplingar mellan centrum och de platser-
na. Hos en del verksamheter finns osäkerhet kring om de 
behöver flytta i samband med att järnvägen byggs ut.

Bilnormen gör tydliga avtryck både i stråken in till centrum 
och med de stora ytor för bilparkering som finns i centrum. 

Många barn rör sig fritt och på egen hand i Mölnlycke 
framgår det av samtal med barn i åldrarna 7-15 som ge-
nomfördes 2016 (Sweco, 2016). I stort sett alla barn som 
deltog i samtalen passerar järnvägen dagligen i Mölnlycke, 
med målpunkter på både norra och södra sidan. Samti-
digt är barn och unga beroende av föräldrar för att röra sig 
längre sträckor. Förhållandevis stor andel åker bil till/från 
skola och förskola.

Inventering
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VARDAGSLIV
Stadens utformning ska underlätta det praktiska vardags-
livet. Det fysiska avståndet, men också graden av trygg-
het och tillgänglighet, är faktorer som påverkar människ-
ors möjligheter att utöva vardagliga aktiviteter och sysslor, 
samt ha en meningsfull fritid. Vardagslivsperspektivet 
handlar också om tillgången på goda boendemiljöer, lik-
som parker och grönområden.

Nedan följer en kortfattad redogörelse och analys av det 
material som samlats in med avseende på temat Vardags-
liv:

Torgen och handel i centrum är viktiga för vardagslivet, 
men det skapar också mycket biltrafik och mopedtrafik vid 
torgen som för en del upplevs som störande. Det finns ett 
relativt varierat utbud i centrum som kompletteras av när-
liggande handel, verksamheter och platser för aktivitet. 

För äldre som bor i centrum är torgen och handel ock-
så mötesplatser. På dagtid är äldre trygga när de rör sig 
i centrum även om vissa konflikter med unga och barn på 
cykel kan uppstå. Centralvägen är ett sådant viktigt stråk 
- som kopplar ihop Hulebäcksgymnasiet och Masse-
tjärn med Rådasjön - där den typen av konflikt kan uppstå. 
Samtidigt är det ett stråk där möten över generationsgrän-
ser sker och som upplevs positivt.

I hela centrum är det realtivt nära till grönområden, men för 
små barn och äldre är det viktigt att avstånden inte är för 
stora och att vägen till och från grönområden är trygg och 
tillgänglig. 

Utifrån samtal som genomförts med förskolebarn framgår 
att avstånden mellan förskola och platser för lek och rekre-
ation är viktiga (Sweco, 2016). Om avståndet är för långt, 
eller om vägen till platsen känns otrygg är sannolikheten 
mindre att barnen besöker platsen. De stråk som används 
mest av förskolor i centrum är Kyrkvägen, gång- och cykel-
vägen runt Massetjärn och Benarebyvägen. 

Stora byggprojekt pågår under lång tid och då finns en risk 
att gamla vanor glöms bort och nya vanor tar vid. Det är 
därför viktigt att göra det så enkelt som möjligt för gående 
och cyklister under byggperioden.

SAMSPEL
Samspel handlar om påverkan på det sociala livet. Sam-
lande stråk och platser där olika människor kan ses och 
mötas skapar förutsättningar för gemenskap och tillit. Sta-
dens miljöer är också viktiga för barns lek och lärande.

Nedan följer en kortfattad redogörelse och analys av det 
material som samlats in med avseende på temat Samspel. 
 
Möjligheterna att cykla är inte så goda till och i centrum, 
särskilt inte för barn och unga. Bilen är dominerande i tra-
fiken, särskilt under morgon och eftermiddag då det kan 
bildas bilköer på Benarebyvägen. Eftersom cykelvägarna 
inte är väl utbyggda så drabbar biköerna även cyklister.

Lekplatser nära förskolor är viktiga för förskolor i centrum. 
Även biblioteket, området runt Massetjärn och Miljöarken. 
Kyrkvägen, Benarebyvägen och runt Massetjärn är viktiga 
stråk för förskolor i centrum. 
 
För gymnasieungdomar är busshållplatsen vid Hulebäcks-
gymnasiet mycket viktig. En stor andel av de som studerar 
på gymnasiet tar bussen till skolan från sitt hem.
 
Fritidsgården Studio 11, söder om spåren, är viktig plats 
för en del ungdomar. Norr om järnvägsspåren finns i cen-
trum inga platser för ungdomar att mötas under kvällstid. 

De senaste åren har mindre gäng med ungdomar skapat 
otrygghet i centrum. För att motverka polarisering mel-
lan grupper och risk för utanförskap är det viktigt att skapa 
dialog med ungdomar. I det arbetet är samverkan mellan 
kommun, polis och föreningsliv är viktigt.

Barn, unga och personer med särskilda behov har större 
behov av trygga rum. Att röra sig i centrum på egen hand 
när det är mörkt beskriver alla i de här grupperna som 
otryggt.

Platser som upplevs som otrygga på kvällstid är bland an-
dra Ekdalaskolans skolgård, resecentrum med tunnel un-
der spåren, områden utanför Wallenstamhallen och torgen 
i centrum.  
 
Järnvägsövergången vid Mölnlycke Fabriker öster om cen-
trum upplevs som otrygg, särskilt vid dålig sikt. 
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IDENTITET
Den tillhörighet man känner till ett område hänger sam-
man med områdets karaktär och hur individen förstår sin 
omgivning, med känsla av förankring, trygghet, kontinuitet 
och med möjligheter att få vara medskapande. Det häng-
er också samman med att bebyggelsemiljön är väl omhän-
dertagen, att det går att läsa bebyggelsens historia och 
förstå sammanhang.

Nedan följer en kortfattad redogörelse och analys av det 
material som samlats in med avseende på temat Identitet.

I det näringsliv som finns i centrum finns vilja att vara del-
aktig i att utveckla Mölnlycke. Handel, service och övrigt 
utbud i centrum är en mycket viktig del av identiteten för 
Mölnlycke som inte bara de som bor i centrum tar del av. 

Härryda kommun har tillsatt en tjänst som centrumutveck-
lare och det möjliggör strategisk samverkan mellan nä-
ringsliv, fastighetsägare och kommun i Mölnlycke centrum. 
För att utveckla identieteten bör även platser som upplevs 
ligga utanför, men med tydlig identitet, vara del i samver-
kan.

Ungdomar behöver egna mötesplatser och möjligheter att 
själva skapa sin identitet i det sammanhang som de lever i. 
Idag kan Mölnlycke inte möta de behov som gymnasieung-
domar har och de söker sig då istället till Göteborg eller 
Borås för aktiviteter på fritiden. 

De platser som idag används av gymnasieungdomar i 
Mölnlycke är Hulebäcksgymnasiet, olika idrottsanlägg-
ningar och gym, samt sommartid även badplatser. Ett min-
dre antal besöker kommunens mötesplatser för ungdomar, 
som också saknas i centrum på kvällstid. 

Barn och unga behöver information om förändringar i god 
tid för att kunna anpassa sig och planera. Detsamma gäl-
ler för personal i förskola och skola. Tidig och pedagogisk 
information är viktigt för att skapa förtroende och en käns-
la av att vara delaktig i Mölnlyckes utveckling. Tidig infor-
mation och öppen dialog ger möjlighet för att även arbeta 
med fördjupad delaktighet (t ex fokusgrupper, medskapan-
de etc).

SUMMERING
• Barriärer i form av järnvägen och Mölndalsån utgör 

tydliga hinder, särskilt för gående och cyklister
• Hulebäcksgymnasiet har stor betydelse för Mölnlycke
• Busshållplatsen vi Hulebäcksgymnasiet är en mycket 

viktig kollektivtrafiknod
• På kvällstid upplevs flera platser i centrum som otryg-

ga
• Det finns en oro hos flera olika grupper för föränd-

ring som sker i samband med utbyggnad av järnvägen, 
framförallt handlar den oron om själva byggperioden

• Ungdomar saknar mötesplatser, särskilt på kvällstid
• Barn och äldre har behov av trygga stråk med kort av-

stånd till grönområden och platser för aktivitet och re-
kreation
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RÅDASJÖN

P

P

P
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P

       Viktiga platser och stråk för 
barn och unga

       Platser som är del av Mölnlyckes 
identitet

Platser som barn och unga upple-
ver som otrygga
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Konsekvenser
De sociala konsekvenserna av planförslag och strategier i ”Mötas i Mölnlycke” är komplexa 
och svåra att förutsäga. Beroende på en mängd olika delar påverkas helheten och tvärtom 
är delarna beroende av helhetens funktion. Utifrån underlag och analys av nuläge samman-
ställs här de viktigaste konsekvenserna och utmaningar att arbeta vidare med.

Analys av planförslag: Tillvarata och utveckla 

STRÅK OCH KOPPLINGAR 
Vid en utveckling med järnvägen i ungefärligt nuvarande 
läge är det viktigt att stärka och utöka kopplingarna mellan 
centrum norr om järnvägen och området söder om järnvä-
gen. Tillgänglighet och flera olika alternativa vägar ger möj-
lighet för fler att röra sig till och i centrum. 

Det öst-västliga stråket för gång och cykel bör bevaras 
och kan även stärkas på Centralvägen. Det är den genaste 
vägen som innebär prioritering av cykel, medan gång även 
behöver variation och aktiviteter utmed stråket.

BARN OCH UNGA
För att barn och unga ska kunna röra sig fritt behöver 
gång- och cykelpassagerna under järnvägen vara utforma-
de för olika hastighet och trafikslag. Järnvägsövergången 
vid Mölnlycke Fabriker upplevs idag som otrygg, därför bör 
det undersökas om den kan ersättas med tunnel eller bro.  
 
Hela järnvägssträckan genom Mölnlycke kan upplevas som 
störande och områden utmed som otrygga för barn och 
unga. Det bidrar till en mental barriär.

UTVECKLA DET BEFINTLIGA
Det finns möjlighet att stegvis utveckla området kring nu-
varande Resecentrum och då ta tillvara de värden som 
idag finns direkt söder om järnvägen. En allt för stor och 
genomgripande omvandling kan innebära att verksamhe-
terna försvinner helt från Mölnlycke, vilket snarare minskar 
än ökar utbud och variation. Även under byggperioder är 
det viktigt att göra plats för verksamheter som måste flytta.

Kvaliteter som finns i mötet med vatten får här stå i fo-
kus och skapa sociala värden och koppla samman Rådas-
jön med Massetjärn. En möjlig förlängning av gångstråk till 
Mölnlycke fabriker binder samman till en enhetlig uppleve-
se av ett större centrum.

UTMANINGAR
Barriäreffekten som fnns idag riskerar att bli bestående om 
inte goda lösningar för stråk och kopplingar tas fram. 
De planerade byggnaderna närmast järnvägen behöver ett 
varierat innehåll, vilket är en utmaning med tanke på närhe-
ten till järnvägsspåren. Det finns stor risk att byggnaderna 
får baksidor som med tiden kan skapa socialt tomma rum 
och otrygghet i stationsområdet.
 
Tillgängligheten till stationen och tågresande behöver bli 
bättre än i nuläget. 
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       Sammanhållen stad
Förutsättningarna att utveckla Resecentrum 
med tillhörande ytor är begränsade. Stations-
området är ett monofunktionellt område och 
kan skapa oattraktiva ”baksidor” för byggna-
der utmed spåren. 

Balans mellan motortrafik, cyklister och gåen-
de i stråken i öst-västlig rikting är nödvändig. 
Kopplingar mellan relativt funktionsseparera-
de områden är viktiga, även i öst-västlig rik-
ting.
 

       Vardagsliv
Stråk och kopplingar behöver 
vara tydliga och starka, särskilt för 
cykel och gång för att överbrygga 
den barriär som järnvägen utgör.

       Samspel 
Torg och handel i centum får en bättre 
koppling till Resecentrum genom att rum-
met utmed Mölndalsån utvecklas och till-
gängliggörs. 

Tillgängligheten till lekytor för barn och 
hälsofrämjande vistelse i grönområden är 
kvaliteter som bör bevakas och stärkas. 
Grönområden är även viktiga för andra ål-
dersgrupper, särskilt äldre som bor cen-
tralt nära service.

       Identitet
Befintliga byggnader och värden kan tas 
till vara. Integrering av redan existerande 
i det framtida är möjlig då utvecklingen 
kan ske stegvis över en längre tid.

P

P

P

P

A

A

Centrumkärna

Natur

Park

Aktiva bottenvåningar

Ny bebyggelse

Detaljplanerad bebyg-

gelse

Platsbildning

MarkparkeringP
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MÖTESPLATSER ISTÄLLET FÖR BARRIÄRER
I det här förslaget kan två parallella gröna rum för möten 
utvecklas: dels utmed Mölndalsån och dels ovanpå järn-
vägsspåren genom överdäckning. Samtidigt som koppling-
arna stärks mellan norr och söder kan kopplingen mot ös-
ter innebära en ny barriär i övergången från överdäckning 
till nedsänkta spår samt mycket viktigt korsande stråk mel-
lan norr och söder. 

Höjden på husen omkring överdäckningen är viktig att av-
väga för att inte göra det offentliga rummet mörkt och 
otryggt.

BARN OCH UNGA
Närheten från förskola till lekplats är viktig att lyfta, vilket 
en överdäcknig kan ge lösningar på. Höjdskillnaden är en 
utmaning för små barn, men den kan också vändas till en 
lekfull passage som aktiverar och uppmuntrar rörelse.  

Analys av planförslag: Skapa nytt och länka samman

IDENTITET
Med överdäckningen följer en stor möjlighet att tillföra ny 
bebyggelse och nya uttryck som kan utveckla Mölnlyck-
es identitet, vilket också kan stärka samverkan mellan olika 
aktörer och intressenter. 

 

FYRA STRATEGIER
De fyra strategier som presenteras i stadsbyggnadsstu-
dien tar god hänsyn till sociala aspekter. Särskilt är det ge-
nom att omvandla barriärer till mötesplatser som de störs-
ta sociala värdena kan tillföras. Mölndalsåns potential att 
bidra till identitet, gemensamma rum och rekreationsytor 
med närhet till handel tas till vara. 

För att skapa goda förutsättnigar att arbeta med identitet 
och utveckling av småstadskänslan kan en femte strate-
gi läggas till de fyra. En samverkan- och delaktighetsstra-
tegi för hur verksamheter, fastighetsägare, föreningsliv och 

medborgare blir delaktiga i utvecklingen och därmed med-
skapande i centrumutvecklingen. Det ger möjlighet för att 
få in mer kunskap och ta goda beslut i planeringen, men 
också gemenskap och ansvar för platsens fortsatta ut-
veckling.

Övergripande analys

UTMANINGAR
Det är viktigt att skapa kopplingar mellan å-rummet och 
grönytan ovanpå järnvägsspåren. Tillgängligheten är avgö-
rande att lösa med tanke på den stora höjdskillnaden. 
 
En stor och omvälvande förändring innebär också oro för 
både boende och verksamheter. Det kan uppstå en oro 
över skalan på de befintliga småhusområdena och den 
nya föreslagna bebyggelsen kring det nya stationsområdet 
som är högre. Det är viktigt att ta hand om oron och skapa 
alternativ till det som förloras.
 
För att skapa mötesplatser som fungerar året runt behöver 
det finnas möjlighet att vara både inomhus och utomhus. 
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MASSETJÄRNEN

RÅDASJÖN
RÅDASJÖN

P

P

P

P

B

B

P

Centrumkärna

Natur

Park

Aktiva bottenvåningar

Ny bebyggelse

Detaljplanerad bebyg-

gelse

Platsbildning

Markparkering

       Sammanhållen stad
Balans mellan motortrafik, cyklister och 
gående i stråken i öst-västlig rikting är 
nödvändig. Tillgängligheten till Resecen-
trum och tryggheten är viktig att bevaka 
och stärka under alla tider på dygnet.

      Vardagsliv
Högre bebyggelse och exploatering 
möjliggör högre befolkningstäthet, men 
det kan samtidigt öka de vertikala av-
stånden mellan människor och känslan 
av otrygghet. För att skapa känslan av 
trygghet och för att möjliggöra till soci-

       Identitet
Variation i funktioner och utveckling av små-
stadskänslan är avgörande för ett levande 
stadsliv. Stegvis omvandling kan ta vara på 
befintliga kvaliteter och värden, samt engage-
ra verksamheter och medborgare. 

      Samspel
Tillgängligheten till lekytor för barn och 
hälsofrämjande vistelse i grönområden är 
kvaliteter som bör bevakas och stärkas.
Torg och handel i centum får en bättre 
koppling till Resecentrum genom att rum-
met utmed Mölndalsån utvecklas och till-
gängliggörs.

ala möten, behöver höga krav ställas på 
utformningen av trygga och inbjudande 
bostadsgårdar, gaturum och markplan. 
Med gröna platser i centrum tillförs fler 
kvaliteter och möjligheter för möten mel-
lan människor.
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Platser för unga 
och för äldre

Gena och trygga 
stråk 

Rekommendationer
Rekommendationerna som ges här grundar sig på sammanställning av under-
lag och analyser som tidigare presenterats i rapporten. Det är de fem vikti-
gaste nycklarna för en socialt hållbar utveckling av Mölnlycke Centrum, men 
de är inte i sig själva tillräckliga utan måste alltid placeras i ett större samman-
hang där olika delar samspelar.

GENA OCH TRYGGA STRÅK
Det behövs fler och bättre stråk genom centrum för gåen-
de och cyklister, såväl nord-sydlig riktning som öst-västlig.  
Stråken bör vara gena och bidra till att länka samman vik-
tiga målpunkter och platser, som till exempel Massetjärn, 
Mölnlycke fabriker, Råda säteri och Mölndalsån. Gång- 
och cykelflöden bör koncentreras till ett huvudstråk, som 
kompletteras med händelserika gångstråk som ger goda 
möjligheter för människor att se varandra och mötas. Det 
ökar trygghetskänslan men ger också möjligheter för att 
utveckla handel och service utmed stråken.

• Under byggperioder är det viktigt att gång- och cykel-
stråk till och genom centrum är trygga, tillgängliga och 
gena. Särskilt gäller det gångstråk mellan busshåll-
platser och Hulebäcksgymnasiet. 

• Komplettera med platsanalyser av de viktigaste strå-
ken för olika grupper. Det kan göras i form av trygg-
hetsvandring med uppföljande workshop.

PLATSER FÖR UNGA OCH FÖR ÄLDRE 
Det saknas mötesplatser för ungdomar och unga vux-
na idag. Med en ökad befolkning kommer behovet av mö-
tesplatser att växa, därför är det viktigt att tidigt i proces-
sen planera för och tillsammans med unga. Platser som är 
både inomhus och utomhus.

Den äldre befolkningen kan dra nytta av ett mer levan-
de centrum med ökat utbud och service. Ytor för rekrea-
tion och hälsofrämjande aktiviteter är viktigt, men framfö-
rallt tillgänglighet och trygghet. Multifunktionella platser för 
generationsöverskridande möten kan ta hand om flera oli-
ka behov.

• Komplettera med fördjupade analyser av otrygga såväl 
som trygga platser. Det kan göras i form av trygghets-
vandring med uppföljande workshop. Utveckla idéer 
och skisser tillsammans med fokusgrupper/brukare.
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Variation i funktion 
och innehåll

Ta vara på det 
befintliga

Utveckla sam-
verkan och stärk 
delaktigheten

VARIATION I FUNKTION OCH INNEHÅLL
Ett levande centrum bidrar med många olika kvaliteter till 
boende och besökare. För att vara hållbart över tid behö-
ver byggnader och offentliga rum ha variation i både uttryck 
och innehåll, men också kunna möta förändringar. De ge-
staltade livsmiljöerna har betydelse för jämställdhet, trygg-
het, gemenskap och identitet. Beslut grundade på bred 
kunskap om olika gruppers behov med hänsyn tagen till 
förändringar i framtiden skapar balans mellan olika grupper 
och intressenter.

• Kunskap om framtida handel och behov av service 
möjliggör flexibilitet och anpassning till nya situationer.

• Mångfald och variation skapar goda förutsättningar att 
möta stora förändringar och systemskiften. 

TA VARA PÅ DET BEFINTLIGA
Mölnlycke Centrum har outnyttjad potential i Mölndalsån 
och närheten till grönområden och platser med unik histo-
ria. Identitet kan utvecklas utifrån det redan befintliga men 
vara öppen för nya idéer och kompletterande innehåll. Ge-
nom att kartlägga befintliga sociala, ekologiska och ekono-
miska värden är det möjligt att ta vara på och utveckla med 
det som redan finns snarare än att skapa något helt nytt.

• Verksamheter som måste flytta tillfälligt eller perma-
nent på grund av byggnation behöver god information 
och möjlighet att finnas kvar i Mölnlycke. Se över alter-
nativa lösningar och sök dialog med de som är mest 
påverkade.

• Tillgängligheten till områden för barns och ungas lek,   
t ex skogsområden nära centrum, är viktig att bevara 
under och efter utbyggnad av järnvägen.

UTVECKLA SAMVERKAN OCH DELAKTIGHET
En hållbar utveckling ska möta komplexa utmaningar och 
då krävs det samverkan för att nå resultat. I det lilla samhäl-
let likaväl som i de stora städerna finns lokala och globala 
problem som är länkade till varandra. 

Den stora och omvälvande utveckling som planeras för 
Mölnlycke kommer att påverka människors vardagsliv, både 
under byggtid och efter genomförande. Genom att tidigt 
involvera medborgare och intressenter kan kunskap delas 
och förståelse för planprocessens olika delar skapas. 

• En centrumutveckling bör bygga på bred samverkan 
mellan näringsliv, civilsamhälle, medborgare och of-
fentliga myndigheter. 

• Genom pedagogisk information och medskapande 
delaktighet får fler kunskap om Mölnlyckes utveckling 
och känner sig involverade. Särskilt barn och unga är 
viktiga att arbeta tillsammans med.
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FÖRDJUPADE PLATSANALYSER
En bättre förståelse för hur platser används och fungerar 
kräver fördjupade platsanalyser. enom att involvera nyckel-
personer i kommunala verksamheter och forma fokusgrup-
per med brukare kan både specifik och bred kunskap sam-
las. Den metod som används i den här rapporten fungerar 
bäst när den används återkommande genom hela planpro-
cessen och hämtar kunskap från många olika håll. 

DELAKTIGHETSSTRATEGI
Att skapa städer och samhällen handlar inte enbart om att 
planera och bygga fysiska miljöer. Det handlar lika mycket 
om livsmiljöer där människor är trygga, lyckliga och känner 
delaktighet i platser och samhörighet med andra. Strate-
gier för hur delaktighet och samverkan ska ske genom hela 
processen. De ska även efteråt bidra till värden för samhäl-
let och kan komplettera redan befintliga strategier. 

Rekommenderat fortsatt arbete för social hållbarhet

FRAMTIDSPROGNOSER 
Arbetsmarknad, handel, våra boendemönster och livssti-
lar har förändrats stort de senaste 50 åren. För att kun-
na planera för ett resilient samhälle redo att möta framtida 
förändringar behövs prognoser om vilka förändringar som 
är att vänta. Vilka behov kommer framtidens arbetsplatser 
ha? Hur ser utbildning ut i framtiden? Hur påverkar digitali-
seringen vardagsliv, handel och transporter etc?

SOCIALT HÅLLBAR PLANERING
För en planering som skapar möjligheter för inkludering 
och trygghet behövs bred kunskap och god analys. Olika 
metoder och verktyg som redan används i andra kommuner  
kan användas, som t ex den modell för social konsekvens-
analys som används i den här rapporten. Andra verktyg är 
t ex Södertörnsmodellen som länkar kunskapsdriven, vär-
deskapande och medskapande hållbar stadsutveckling. 
Använd de metoder och verktyg som fungerar bäst för 
Härrydas arbetssätt och planprocessens utmaningar.
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Sammanfattning 
Trafikfrågorna i Mölnlycke får en allt mer strategisk karaktär och behovet av en långsiktig pla-
nering och ett helhetsgrepp ökar. I majoritetens budget för 2017-2019 beskrivs uppdraget om 
en Stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum och som särskilt viktigt lyfts hur en attraktiv 
stadskärna och hur en ändamålsenlig och rätt dimensionerad infrastruktur kan säkras. 
 
Syftet med en TRafik- Och MobilitetsPlan, TROMP, för Mölnlycke är att tydliggöra hur trafi-
ken och mobiliteten bidrar till en attraktiv stadsutveckling och till en långsiktigt hållbar utveckl-
ing. Ordet trafik definieras som förflyttningen av människor, gods och information, det vill säga 
de resor som görs oavsett med vilket trafikslag. Ordet mobilitet definieras som rörlighet, det 
vill säga möjligheten, för människor och gods att förflytta sig från en plats till en annan, men 
även behovet av att förflytta sig.  
 
Trafik- och mobilitetsplanen är utformad som en process med fokus på ett antal teman. Att 
planen är en process gör att det inte finns något tydligt avslut och att arbetena med respektive 
tema har kommit olika långt. Efterhand som utredningar tas fram och processen fortskrider 
stäms arbetet av med den politiska organisationen. Förestående rapport är en sammanställning 
och lägesrapport för var i processen arbetet befinner sig och vilka slutsatser och rekommen-
dationer som hittills har identifierats. Den geografiska avgränsningen för Trafik- och mobili-
tetsplanen är Mölnlycke. Metod- och innehållsmässigt motsvarar Trafik- och mobilitetsplanen 
en trafikstrategi.  
 
Trafik- och mobilitetsplanen utgår ifrån politiska målsättningar på nationell, regional och kom-
munal nivå, där de kommunala politiska målsättningarna främst utgörs av inriktningsmålet för 
trafik tillsammans med de förstärkta målen inom Agenda 2030. Processen med Trafik- och 
mobilitetsplanen har dessutom tagit avstamp i tre utgångspunkter som identifierats som särskilt 
viktiga, vilka är Helhetsperspektiv, Människan i centrum och Långsiktigt hållbart. 
 
Under arbetets gång kommuniceras resultatet på kommunens hemsida och i samband med even-
tet Vi möts i Mölnlycke i augusti 2018 var framtida mobilitet i Mölnlycke ett ämne för dialog.  
 
Arbetet med Trafik- och mobilitetsplanen har resulterat i ett antal rekommendationer för hur 
kommunen kan arbeta vidare med olika frågor inom respektive tema. 
 
Tema Resvanor 

 Studera dagens resvanor i Mölnlycke 
 Arbeta för en målsättning för framtida färdmedelsfördelning i Mölnlycke  

 
Tema Mobilitet och bebyggelsestruktur 

 Planera framtida bebyggelse utifrån ett mobilitet- och infrastrukturperspektiv 
 Planera för ett tätare och mer funktionsblandat Mölnlycke för att skapa närhet 
 Planera bebyggelsen stationsnära eller nära kollektivtrafik med hög turtäthet 
 Planera för att öka tillgängligheten till grönytor och rekreationsmöjligheter 

 
Tema Trafiknätsplan 

 Planera för stadshuvudgator för ökad tillgänglighet och närhet 
 Studera behov och möjlighet för utveckling av vägnät 
 Planera för att markera entréerna till centrum  
 Planera för utvecklade stråk för gående och cyklister för ökad närhet 
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 Planera för ökad framkomlighet för cyklister 
 Planera för ett robust trafiknät för kollektivtrafiken 

 
Tema Mölnlycke som kollektivtrafiknod 

 Planera för att öka kollektivtrafikens integration i stadslivet 
 Planera för flera centrala hållplatslägen  
 Planera för ökad orienterbarhet genom att bilda stråk 
 Planera utifrån ett ”Hela resan” -perspektiv 

 
Tema Parkering 

 Planera för ökad tillgänglighet och attraktivitet till de lediga parkeringar som finns i 
Mölnlycke centrum idag 

 Planera för att ersätta centrala parkeringar för att frigöra mark 
 Planera för samlade parkeringsanläggningar 
 Studera möjligheten att kombinera framtida parkeringshus med andra funktioner 
 Planera för cykelparkeringar med hög kvalitet 
 Planera för att prioritera pendelparkering för cykel i centrum, pendelparkering för bil 

placeras utanför centrum 
 Planera för att öka effektiviteten på användandet av parkeringarna i centrum genom be-

gränsat test med parkeringsavgift  
 Arbeta för en policy för hantering av parkering vid nybyggnation 

 
Tema Mobility management 

 Arbeta systematiskt med Mobility management  
 Arbeta för att stärka valfriheten genom att kommunicera vilka transportmedel som finns 

tillgängliga i Mölnlycke 
 Arbeta för ett samarbete med näringslivet i Mölnlycke kring Mobility management 
 Arbeta för riktade insatser för att åstadkomma nudging  

 
Tema Trendspaning framtiden mobilitet 

 Arbeta för deltagande i kunskapsuppbyggande projekt för att kunna möta teknikutveckl-
ing och kommande beteendeförändringar som påverkar mobiliteten 

 Arbeta för att implementera digitalisering och teknikutveckling  
 Planera för ett robust transportsystem med flexibla lösningar som möjliggör omvandling 

 
Arbetet med processen för Trafik- och mobilitetsplanen fortlöper och teman och utredningarna 
presenteras efterhand. Om cirka ett år bör behovet av en ny version av föreliggande samman-
fattande rapport ses över. Trafik- och mobilitetsplan för Mölnlycke kommer utgöra ett underlag 
till det pågående arbetet med Stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum. Även i det kom-
mande arbetet med att uppdatera Översiktsplanen från 2012 utgör Trafik- och mobilitetsplanen 
för Mölnlycke ett underlag.  
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1. Bakgrund och syfte 
 
Mölnlycke växer stadigt samtidigt som samhälls- och teknikutvecklingen går allt snabbare och 
hållbarhetsfrågorna står högt upp på agendan. Det gör att trafikfrågorna får en allt mer strategisk 
karaktär och behovet av en långsiktig planering och ett helhetsgrepp ökar.  
 
I majoritetens budget för 2017, 2018 och 2019 beskrivs uppdraget om en Stadsbyggnadsstudie 
för Mölnlycke centrum. I uppdraget från 2017 poängteras det att i arbetet med Stadsbyggnads-
studien ska det finnas ett särskilt fokus på en attraktiv stadskärna och hur en ändamålsenlig och 
rätt dimensionerad infrastruktur kan säkras.  
 
Syftet med en Trafik- och Mobilitetsplan, TROMP, för Mölnlycke är att tydliggöra hur trafiken 
och mobiliteten bidrar till en attraktiv stadsutveckling och till en långsiktigt hållbar utveckling. 
Ordet trafik definieras som förflyttningen av människor, gods och information, det vill säga de 
resor som görs oavsett med vilket trafikslag. Ordet mobilitet definieras som rörlighet, det vill 
säga möjligheten för människor och gods att förflytta sig från en plats till en annan. Inom ra-
marna för mobilitet ryms även att belysa behovet av att röra sig. Trafik- och mobilitetsplanen 
kommer således att belysa både de rörelser som faktiskt sker, men även behovet av och möjlig-
heten till rörlighet. 
 
Trafik- och mobilitetsplanens syfte är även att fungera som ett stöd för hur trafik- och mobili-
tetsfrågor i Mölnlycke hanteras i planeringsprocessens olika skeden, allt från övergripande pla-
nering, till detaljplaner till mindre fysiska åtgärder i trafiknäten. Trafik- och mobilitetsplanen 
tydliggör kommunens arbete samtidigt som stringensen i arbetet ökar, vilket på sikt medför 
enklare processer och att verksamheten blir mer flexibel och mindre sårbar.  
 
Trafik- och mobilitetsplanen är utformad som en process med fokus på ett antal teman där det 
i nuläget finns störst behov. Att planen är en process gör att det inte finns något avslut och att 
arbetena med respektive tema har kommit olika långt. Förestående rapport är således en sam-
manställning och lägesrapport för var i processen arbetet befinner sig just nu och vilka slutsatser 
och rekommendationer som hittills har identifierats.  
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2. Utgångspunkter  
 

Politiska målsättningar 
Det övergripande målet för svensk transportpolitik (Prop. 
2008/09:93) är att säkerställa en samhällsekonomiskt ef-
fektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för med-
borgare och näringsliv i hela landet. Under det övergri-
pande målet har regeringen också satt upp funktionsmål 
och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. Funkt-
ionsmålet syftar till att skapa tillgänglighet för resor och 
transporter, medan hänsynsmålet handlar om säkerhet, 
miljö och hälsa. 
 
Mölnlycke ligger längs stråket Göteborg-Borås, vilket ut-
gör ett av de fem utpekade huvudstråken i Göteborgsreg-
ionens strukturbild. Huvudstråken ska enligt strukturbilden 
stärkas för att alla delar av regionen ska bli långsiktigt livs-
kraftig, vilket ska ske med stöd av en attraktiv och kraftfull 
pendel- och regiontågstrafik. Göteborgsregionens struktur-
bild pekar vidare på vikten av att bygga både bostäder, 
verksamheter och service i stationsnära läge för att stärka 
möjligheterna för en långsiktigt hållbar regional utveckl-
ing.       
 
”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” drivs av Västra Götalandsregionen och Länssty-
relsen i Västra Götalands län, i samverkan med andra aktörer och bygger på det regionalt an-
tagna klimatmålet från 2009 att Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region senast år 
2030. Som en av kommunerna i Västra Götalandsregionen är Härryda kommun en del av denna 
kraftsamling. Ett av fyra utpekade fokusområden, där en särskild kraftsamling krävs för att få 
ner de klimatpåverkande utsläppen, är hållbara transporter.   
 
De kommunalt antagna politiska målen som rör trafik och mobilitet är av särskild stor vikt i 
arbetet med föreliggande plan. Kommunfullmäktige i Härryda kommun antog den 18 juni 2018 
i § 125, följande inriktningsmål för trafik: 
 

 
Samma datum antogs i § 128 följande inriktningsmål för miljö: 

 

Härryda kommun arbetar strategiskt med de globala hållbarhetsmålen 

enligt Agenda 2030.  

Trafik och kollektivtrafik skall tillgodose invånarnas och näringslivets 

behov av ett väl fungerande trafiksystem som är effektivt, säkert och 

långsiktigt hållbart. 

 

Göteborgsregionens strukturbild. 
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Av de 17 globala mål som redovisas inom Agenda 2030 har två stycken pekats ut som förstärkta 
inom ramen för kommunens arbete, dessa är nummer 3. Hälsa och välbefinnande och nummer 
11. Hållbara städer och samhällen. Under målet 3. Hälsa och välbefinnande finns ett delmål 
nr 3.6 som särskilt rör trafik, vilket är att  

 
 
Under målet 11. Hållbara städer och samhällen finns flera delmål som rör trafik, men i synner-
het delmål 11.2 som innebär att  

 
 
Ett annat är delmål under 11. Hållbara städer och samhällen som rör trafik är delmål 11.7 som 
innebär att  
 

 
Härryda kommuns Översiktsplan (ÖP2012) är en kommunal långsiktig vision för användningen 
av mark och vatten och ska ge stöd för beslut om detaljplaner och bygglov. I ÖP2012 redovisas 
förutom utbyggnadsområden på kort och lång sikt även planer för infrastrukturen såsom korri-
dor för ny järnväg och planerade vägar. Efter att ha aktualitetsprövat den gällande översiktspla-
nen i juni 2018 ska arbetet med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan påbörjas 
under våren 2019.  
 
 
     
 
  

SKAPA SÄKRA OCH INKLUDERANDE GRÖNOMRÅDEN FÖR ALLA 

Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande 

och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för 

kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsätt-

ning. 

TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA 

Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, 

tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra vägtrafik-

säkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild 

uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, 

barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer. 

 MINSKA ANTALET DÖDSFALL OCH SKADOR I VÄGTRAFIKEN 

Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i vägtrafikolyckor i värl-

den. 
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Utöver de politiska målsättningarna har processen med Trafik- och mobilitetsplanen tagit av-
stamp i tre utgångspunkter som identifierats som särskilt viktiga. Dessa är Helhetsperspektiv, 
Människan i centrum och Långsiktigt hållbart. Nedan följer en beskrivning av på vilket sätt de 
är relevanta i arbetet med Trafik- och mobilitetsplanen.  

  
Helhetsperspektiv 
Planeringen av trafiken och mobiliteten påverkar möjligheten att skapa ett attraktivt samhälle 
och attraktiva livsmiljöer. På samma sätt påverkar övrig fysisk planering möjligheten att åstad-
komma god tillgänglighet och ett långsiktigt hållbart trafiksystem. Att se sambanden för hur 
planeringen av trafiken och mobiliteten påverkar helheten och hur övrig planering påverkar 
trafiken och mobiliteten är en av Trafik- och mobilitetsplanens grundläggande uppgifter. 
 
Att skapa ett helhetsperspektiv handlar också om att tydliggöra hur arbetet som görs inom kom-
munen hänger samman. Från tidiga ställningstaganden i strategier och utredningar till fysiska 
åtgärder i bygg- och driftskede eller hur planeringen för ett trafikslag påverkar ett annat.  
 
Människan i centrum 
Människan bör ses som utgångspunkt i den grundläggande planeringen av trafiksystemet och 
planeringen av mobiliteten. Människans behov av att förflytta ger upphov till rörelser och resor, 
vilket utgör trafiken. På så vis bidrar trafiken till att skapa ett levande, hållbart och attraktivt 
samhälle. Samtidigt påverkas människan som bor, rör sig och vistas i staden även negativt av 
trafiken.  
 
Tillgång till Mölnlycke  
Det offentliga rummet med gator, torg, parker och grönområden är till för alla. För att det ska 
vara det behöver vi skapa tillgång till det. Trafiksystemet ger förutsättningar för att människor 
ska kunna förflytta sig och ta del av det utbud och de målpunkter som finns i olika delar av 

De tre utpekade utgångspunkterna i arbetet med Trafik- och 

mobilitetsplanen.  
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Mölnlycke, såsom skola, fritidsaktiviteter, arbetsplatser, mötesplatser och evenemang, samt att 
komma till och från Mölnlycke.  
 
Tillgänglighet för alla 
Mölnlycke är en populär bostadsort för barnfamiljer och en stor andel av befolkningen utgörs 
därför av barn och unga. I trafikplaneringen ska hänsyn alltid tas till barns och andra oskyddade 
trafikanters behov och hög prioritet ska ligga på ett trafiksystem som både ser till barns rörelse- 
och trygghetsbehov. Det är även viktigt att utforma stadsmiljön för att äldre och personer med 
funktionsvariation ska kunna orientera sig och vara självständiga och på så vis få en ökad livs-
kvalitet.  
 
Prioritering mellan olika trafikslag är en viktig fråga för ökad jämställdhet. I dagens samhälle 
där män äger och kör bil i större utsträckning än kvinnor innebär en prioritering av bilen att 
mäns tillgänglighet är större än kvinnors. Att prioritera övriga trafikslag bidrar således till ökad 
jämställdhet.  
 
Socioekonomiska förutsättningar, framförallt inkomst, är faktorer som påverkar hur mycket och 
på vilket sätt människor reser. Ju högre inkomst per hushåll, desto fler resor görs per dag och 
desto fler av dessa resor görs med bil. 
 
Sammanfattningsvis betyder det att trafiken skapar synliga och osynliga barriärer som gör att 
personer med olika ålder, kön, fysisk och mental förmåga samt inkomster ges olika förutsätt-
ningar att ta del av sin stad. Faktorer som därför behöver vägas in vid förändringar i transport-
systemet.  
 
Liv och möten  
Genom tillgång till det offentliga rummet och möjlighet att förflytta sig i Mölnlycke skapas 
förutsättningar för liv och möten i centrum och på andra platser runt om i Mölnlycke. Trafiken, 
det vill säga förflyttningarna, i synnerhet till fots, bidrar på detta sätt positivt till att skapa ett 
attraktivt centrum och ett attraktivt Mölnlycke.  
 
Tryggt och trafiksäkert 
En säker trafikmiljö är i enlighet med rådande målsättningar grundläggande för en hållbar stads-
utveckling. I Mölnlycke ska alla kunna förflytta sig både tryggt och trafiksäkert. Den upplevda 
tryggheten går hand i hand med trafiksäkerheten och är viktig för att Mölnlycke ska vara håll-
bart, tillgängligt, attraktivt och jämlikt. 
 
Folkhälsa 
Det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och minskad risk att drabbas av övervikt, 
vilket i sin tur kan leda till sjukdomar såsom till exempel högt blodtryck och hjärt- och kärl-
sjukdomar. Ökad andel resor med gång och cykel samt kollektivtrafik (om resorna flyttas från 
bil) skulle leda till en förbättrad fysisk och mental folkhälsa. God tillgänglighet till parker och 
grönområden i närområdet påverkar även det mölnlyckebornas folkhälsa i en positiv riktning.  
 
Luftkvaliteten och bullernivåerna i gaturum, på torg, i parker och i grönområden är beroende 
av hur trafiksystemet och stadsmiljön planeras och utformas. En mindre god utformning med 
till exempel stor andel tung trafik, även busstrafik, skulle således kunna påverka invånarnas 
hälsa negativt. 
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Långsiktigt hållbart 
I enligt med ovan beskrivna politiska målsättningar är det viktigt att sträva efter ett långsiktigt 
hållbart Mölnlycke. De förstärkta målen inom kommunens arbete med Agenda 2030 överens-
stämmer till stora delar med det som Trafik- och mobilitetsplanen berör, varför en viktig ut-
gångspunkt i arbetet med planen är den långsiktiga hållbarheten.   
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3. Metod och avgränsning 
 
Ett planeringsstöd framtaget inom EU benämns Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP, vilket 
beskriver och stödjer processen med att ta fram en TRafik- Och MobilitetsPlan, TROMP. Mot-
svarande planeringsstöd i Sverige är TRAST, Trafik för en attraktiv stad, framtaget av bland 
annat Trafikverket och SKL. I TRAST beskrivs tillvägagångssättet för att ta fram en trafikstra-
tegi, vilket i stora drag motsvarar en Trafik- och mobilitetsplan. Båda verktygen beskriver ar-
betet som en komplex process som kräver bred samordning och integrering med andra plane-
ringssektorer. I arbetet med en Trafik- och mobilitetsplan för Mölnlycke hämtas stöd i båda 
dessa verktyg, men processen har anpassats efter rådande förutsättningar i Härryda kommun 
och i Mölnlycke.   
 
Trafik- och mobilitetsplanen är utformad som en process. Processen beskrivs med hjälp av 
nedanstående figur som visar ett antal teman där det i nuläget finns störst behov av att lägga 
resurser utan att tappa helhetsperspektivet. Det betyder att det kan tillkomma fler teman efter-
hand. Att planen är en process gör att det inte finns något tydligt avslut och att arbetena med 
respektive tema har kommit olika långt. Gemensamt för respektive tema är att arbetet utgår 
ifrån nuläget och därefter görs utblickar mot framtiden för att slutligen formuleras i en rekom-
mendation eller beskrivning av hur frågan kommer att hanteras framöver. Att arbeta tematiskt 
ger också en möjlighet att utifrån nuvarande kunskapsläge bedöma behovet av utredningar för 
att nå fram till en rekommendation. Styrkan i att sedan sammanfatta temana i ett gemensamt 
dokument, likt detta, är helhetsperspektivet och möjligheten att kommunicera delresultaten. 
Detta dokument är därför levande och behöver uppdateras. Om cirka ett år bör behovet av en 
ny version av föreliggande sammanfattande rapport ses över.    

 

Processen för Trafik- och mobilitetsplanen beskrivs med hjälp av denna figur där arbetet drivs framåt inom ett 

antal teman utifrån ett gemensamt angreppssätt och sammanfattas i ett gemensamt dokument, likt detta.  
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Ansvaret för Trafik- och mobilitetsplanens utveckling ligger på trafikverksamheten. Vid behov 
engageras samhällsbyggnadssektorns andra verksamheter och även andra sektorer om frågorna 
berör. Efterhand som utredningar tas fram och processen fortskrider stäms arbetet av med den 
politiska organisationen inom förekommande forum, till exempel Kommunstyrelsens inform-
ationsmöte. Även separata tillfällen i form av workshops hålls med politiker och/eller tjänste-
män vid behov.   
 
Den geografiska avgränsningen för Trafik- och mobilitetsplanen är Mölnlycke. Samhällets pla-
cering i regionen och kopplingar till närliggande områden och orter är faktorer som påverkar 
Trafik- och mobilitetsplanen och behöver därför hanteras.  
 
Från kapitel 5 och framåt i föreliggande rapport presenteras kortfattade sammanfattningar för 
pågående arbete inom respektive tema. Varje kapitel avslutas med ett antal rekommendationer 
som präglas av var i processen arbetet är. Rekommendationerna inleds på tre olika sätt - Stu-

dera, Planera eller Arbeta för. När rekommendationen pekar på att något behöver Studeras är 
det för att öka kunskapsnivån. Att Planera för något åsyftar en förändring i en utpekad rikt-
ning i den fysiska miljön. Medan en rekommendation formulerad som att Arbeta för något 
handlar om att åstadkomma en förändring inom verksamheten alternativt förbereda för kom-
mande utveckling.  
  
För mer information hänvisas läsaren vidare till pågående arbete och utredningar inom respek-
tive tema. Inom ramarna för respektive tema har det gjorts kartläggningar och sammanställ-
ningar samt utredningar med hjälp av konsulter. Det är i dessa underlag det är möjligt att hitta 
bakomliggande fakta och referenser till det som beskrivs i denna sammanfattning.  
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4. Dialog och kommunikation 
 

Delresultaten och utredningarna som görs inom ramen för Trafik- och mobilitetsplanen presen-
teras i takt med att de färdigställs på Härryda kommuns hemsida,  
www.harryda.se/trafikochmobilitetsplan. Här finns även kontaktuppgifter för möjligheten att 
höra av sig med synpunkter.  
 
Den 24-25 augusti 2018 genomfördes evenemanget Vi möts 
i Mölnlycke. Ett kommunalt arrangerat två dagars-event där 
dag ett var för kommunala politiker och tjänstemän och dag 
två var för allmänheten. Syftet med dag ett var att tjänstemän 
och politiker tillsammans skulle öka sin kunskap inom hållbar 
trafik- och stadsplanering. Under dagen hölls föreläsningar 
inom ämnet av externa föreläsare och möjligheten att prova 
på till exempel en självkörande buss och elcykel erbjöds.  
 
Syftet med dag två var att tjänstemän, fastighetsägare och 
andra partners tillsammans skulle möta Mölnlyckeborna och 
kommuninvånarna och berätta om kommunens långsiktiga 
planering. En utställning på torget framför Kulturhuset ge-
nomfördes där aktuella planer presenterades av olika verk-
samheter, främst inom samhällsbyggnadssektorn. En del av 
utställningen handlade om Trafik- och mobilitetsplanen och 
besökarna fick fylla i en talong kring vad de önskade för framtida mobilitet i Mölnlycke. Ur 
svaren framkom önskemål om bättre tågtrafik, billigare kollektivtrafik och satsningar på cykel 
och elcykel. Det fanns även möjlighet att prova på att åka med den självkörande bussen och 
prova elcykel, samt att åka ett litet tåg mellan Mölnlycke fabriker och Säteriet. 
 
 

                    
 

Utställningsmaterial framtaget för dialog med allmänheten om Trafik- och mobilitetsplanen i samband med 

Vi möts i Mölnlycke i augusti 2018.  

Den självkörande bussen som trafike-

rade Mölnlycke centrum under två 

dagar. 
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5. Tema Resvanor   
 
Sammanfattning 
Syftet med Tema Resvanor har främst varit att kartlägga dagens kunskapsnivå, där ett behov av 
fortsatt arbete och kartläggning har konstaterats.  
 
En resvaneundersökning genomfördes inom ramen för Västsvenska paketet 2017. Totalt sva-
rade 12 200 personer inom de 21 kommunerna. I Härryda kommun svarade 203 personer på 
denna resvaneundersökningen. Resultatet från denna undersökning för Härryda kommun visade 
att majoriteten av resorna görs med bil, följt av kollektivtrafik, gång och cykel, se figur nedan. 
Resvaneundersökningen visade även att 84 % av kommunens invånare reser varje dag och att 
varje person i genomsnitt gör 2,8 resor per dag.  

 
Eftersom Mölnlycke är ett tätbebyggt område ser resvanorna troligtvis annorlunda ut än vad 
resvandeundersökningen inom Västsvenska paketet visade för hela Härryda kommun. Men 
kring det saknar vi idag kunskap. 
 
Rekommendationer 

 
 Studera dagens resvanor i Mölnlycke 

Vid planering av trafiksystemet i en stad underlättar det om man vet hur resandet och 
efterfrågan på resande ser ut. Genom att kartlägga invånarnas resvanor skapas ett un-
derlag för beslut om hur det framtida trafiksystemet bör utformas och hur åtgärder ska 
riktas på individnivå, områden och trafikslag. Denna kunskap gör att resurserna kan 
sättas in där behoven är som störst och de gör bäst nytta. De möjliggör också riktade 
insatser vid önskemål om ett förändrat beteende och att det är möjligt att följa upp 
huruvida insatserna har effekt, både fysiska åtgärder och åtgärder inom Mobility Mana-
gement, det vill säga beteendepåverkande åtgärder.  

 
Att kartlägga invånares resvanor kallas resvaneundersökning, RVU. Undersökningen 
görs för resor inom ett område med avseende på tillexempel frekvens, ärende, resmål, 
färdväg, färdsätt och tid på dygnet.  

 

Färdmedelsfördelning Härryda kommun. (Västsvenska paketet, 

2017) 
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 Arbeta för en målsättning för framtida färdmedelsfördelning i Mölnlycke  
För att åstadkomma en hållbar utveckling och för att effektivisera transportsystemet i 
Mölnlycke är ett tillvägagångsätt att arbeta för en ändrad färdmedelsfördelning. På så 
vis är det möjligt att rikta insatserna för att få fler att använda de mer miljövänliga, mer 
yteffektiva, mer hälsosamma eller mer trafiksäkra trafikslagen. I enlighet med tidigare 
presenterad målbild, till exempel det förstärkta målet Hållbara städer och samhällen från 
Agenda 2030, är långsiktig hållbarhet av stor vikt varför en förändrad färdmedelsför-
delning är eftersträvansvärd. Att flytta över resor till de mer hållbara transportsätten 
gång, cykel och kollektivtrafik innebär även ett mer effektivt utnyttjande av trafiksyste-
met då varje resenär tar mindre yta i anspråk. 
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6. Tema Mobilitet och bebyggelsestruktur  
 
Sammanfattning 
Syftet med tema Mobilitet och bebyggelsestruktur är främst att lyfta hur den långsiktiga plane-
ringen av bebyggelse, både bostäder, verksamheter och service, påverkar mobiliteten i Möln-
lycke, det vill säga möjligheten att resa. Det är med utgångspunkt i var människorna i Möln-
lycke startar sina resor och var resornas målpunkter finns som tillgänglighet kan skapas och 
därmed trafikförsörjningen behöver planeras. Grönstruktur och rekreation är viktiga målpunk-
ter till vilka god tillgänglighet och mobilitet behöver skapas inom i den långsiktiga planeringen.  
 
Idag har Mölnlycke likt många andra orter i Mölnlyckes storlek en stor andel villabebyggelse. 
Det medför att boendetätheten är relativt låg. Stora villaområden med långa avstånd till centrum 
och service medför att en stor andel av resorna sker med bil. Att planera samhällen på detta sätt 
skapar en bilberoende bebyggelsestruktur som är svår att trafikförsörja på annat sätt. I takt med 
att kunskapen ökar, utvecklingen går framåt och nya målsättningar antas kan det finnas behov 
och önskemål om ett förändrat resandebeteende.  
 
För att få en överblick över dagens och planerad framtida bebyggelsestruktur har ett antal kartor 
som visar befolkningstätheten tagits fram, det vill säga koncentrationer av människors start- 
och målpunkter. Det är med utgångspunkt i dessa koncentrationer som trafikplaneringen bör 
ske. Var framtida koncentrationer lokaliseras påverkar möjligheten för hur god tillgänglighet 
kan skapas och vilka färdsätt som blir realistiska alternativ.  
 
Dagens nattbefolkning är i stor utsträckning koncentrerad längs ett stråk i nordsydlig riktning 
genom Mölnlycke. Längs detta stråk finns även den mest högkvalitativa kollektivtrafiken. Pla-
nerad framtida bebyggelse för nattbefolkning medför en högre täthet av befolkning i centrum, 
men har också en mer utspridd struktur med koncentrationer längs mer än ett stråk. Det ställer 
nya krav på trafiksystemet, inte minst kollektivtrafiken.   
 
Dagbefolkningen är idag koncentrerad till de norra delarna av Mölnlycke längs riksväg 40 och 
till centrala Mölnlycke. Planerna för framtiden följer samma mönster. Anmärkningsvärt är att 
dagbefolkningen i de norra delarna av Mölnlycke främst utgörs av sysselsatta inom företag 
medan dagbefolkningen i centrum främst utgörs av kommunal verksamhet såsom skolor.  
 
Här nedan presenteras ett urval av kartor medan samtliga kartor inom tema Mobilitet och be-
byggelsestruktur finns samlade i dokumentet, 2019-01-31 Tema Mobilitet och bebyggelsestruk-

tur.  
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Nattbefolkning 2018. Folkbokförda i Mölnlycke 2018, rött visar högre koncentration och blått lägre koncentrat-

ion.   

 
Nattbefolkning 2030. Folkbokförda 2018 tillsammans med utpekade planer i bostadsförsörjningsprogrammet 

(2019-2023 utblick 2028), rött visar högre koncentration och blått lägre koncentration.   
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Dagbefolkning 2018. Verksamma, elever och förskoleelever i Mölnlycke 2018, rött visar högre koncentration och 

blått lägre koncentration.   

 

 
Dagbefolkning 2030. Verksamma, elever och förskoleelever i Mölnlycke 2018 tillsammans med uppskattat antal 

verksamma inom planerade detaljplaner (befolkningsprognosen förutspår oförändrat antal elever), rött visar 

högre koncentration och blått lägre koncentration.   
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Rekommendationer 
 

 Planera framtida bebyggelse utifrån ett mobilitet- och infrastrukturperspektiv 
För att möjliggöra en hållbar utveckling och för att minska behovet av åtgärder i det 
övergripande transportsystemet till följd av tillkommande bebyggelse är det viktigt att 
nybyggnadsprojekt planeras med mobilitet och infrastruktur som utgångspunkt. Genom 
att planera områden som på ett enkelt och effektivt sätt går att trafikförsörja med kol-
lektivtrafik, gång och cykel når vi närmare en hållbar utveckling. Att inte mer än nöd-
vändigt öka biltrafiken som är det minst yteffektiva transportmedlet är också ett effektivt 
sätt att bibehålla framkomligheten för de som verkligen behöver bilen som transportme-
del. 

 
För att åstadkomma en god planering behöver trafik- och mobilitetsperspektivet lyftas i 
ett tidigt skede i planeringen. Görs det går det att undvika svåråtgärdade kapacitetspro-
blem som kan uppstå till följd av nybyggnation.  

 
 Planera för ett tätare och mer funktionsblandat Mölnlycke för att skapa närhet 

Genom att planera för ett tätare och en mer funktionsblandat Mölnlycke (blandning av 
bostäder, arbetsplatser och service) ökar förutsättningarna för att öka närheten och där-
med åstadkomma ett mer hållbart transportsystem. Att närheten till service, handel, ar-
betsplatser, skolor, rekreation och andra målpunkter ökar innebär att invånarna inte be-
höver resa lika långt och på så vis blir gång och cykel mer rationella val av färdmedel 
för resan. Genom att i större utsträckning funktionsblanda mellan dag- och nattbefolk-
ning ökar tryggheten, men också möjligheten till hållbar trafikförsörjning. Detta då un-
derlaget till ett dubbelriktat flöde för kollektivtrafiken ökar. Något som kan ske genom 
att öka dag- alternativt nattbefolkningen i områden med god kollektivtrafik som i nulä-
get främst utgörs av antingen bostäder eller verksamheter.  

 
 Planera bebyggelsen stationsnära eller nära kollektivtrafik med hög turtäthet 

Genom att placera framtida bostäder i närheten av en station eller nära kollektivtrafik 
med god kvalitet ökar möjligheten till en hållbar utveckling. Bostäder som placeras 
inom en kilometer från kapacitetsstark spårbunden trafik eller inom 600 meter från buss-
hållplats med hög turtäthet (mer än 40 avgångar per vardagsmedeldygn, 2018) har bra 
förutsättningar för att många väljer att gå eller cykla till stationen alternativt hållplatsen. 
Genom att lokalisera verksamheter med upptagningsområde som är större än den egna 
orten till exempel handel, kontor, utbildning eller service i stations- eller kollektivtra-
fiknära lägen skapas god tillgänglighet och förutsättningarna för en hållbar utveckling 
ökar.  

 
 Planera för att öka tillgängligheten till grönytor och rekreationsmöjligheter 

Enligt visionen i Grön plan, antagen av kommunfullmäktige 2012, ska alla invånare och 
besökare i Härryda kommun ha tillgång till en trivsam utemiljö, goda grönytor och re-
kreation med hög kvalitet. Genom riktade insatser för en förbättrad tillgänglighet till 
Mölnlyckes grönytor och rekreationsmöjligheter ökar möjligheten att uppnå visionen. 
Att arbeta för att tillgängliggöra grönområden går även i linje med ”Hållbara städer och 

samhällen”, ett av de förstärkta målen inom kommunens arbete med Agenda 2030. Må-
let pekar på att tillgängligheten till grönområden i synnerhet bör ökas för kvinnor, barn, 
äldre och personer med funktionsvariation. Grupper som i större utsträckning går, cyklar 
och åker kollektivt. 
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7. Tema Trafiknätsplan  
 

Sammanfattning 
Syftet med trafiknätsplanen är att tydliggöra funktionen hos de olika delarna av Mölnlyckes 
vägnät utifrån respektive transportslag och dess behov. Detta kan sedan ligga till grund för 
framtida planering och åtgärder i kommunens framtida arbete. Arbetet med en Trafiknätsplan 
för Mölnlycke har påbörjats och beräknas färdigställas under 2019. 
 
Rekommendationer 

 
 Planera för stadshuvudgator för ökad tillgänglighet och närhet 

Merparten av Mölnlyckes trafikarbete sker idag på infartsvägar och huvudgator. Dessa 
avlastar det finmaskigare nätet med lokalgator och knyter ihop olika bostadsområden 
och målpunkter. Längs infartsvägarna och huvudgatorna koncentreras centrums utma-
ningar när det gäller att hantera stora trafikflöden och samtidigt skapa en attraktiv stad. 
Genom att utveckla delar av vägnätet till stadshuvudgator skapas större tillgänglighet 
till centrum. På en stadshuvudgata är graden av separering mellan trafikslagen mindre 
än längs infartsvägarna. Utformningen av en stadshuvudgata skapar god tillgänglighet 
för samtliga trafikslag och möjliggör samspelat mellan dem. Utformningen av gaturum-
met och av byggnaderna som kantar stadshuvudgatan medför att upplevelsen av den 
fysiska barriären minskar. För att bibehålla en tillfredsställande kapacitet på stadshu-
vudgatorna behöver prioriteringen av korsande gående och cyklister ske i ett begränsat 
antal punkter. Gator aktuella att utforma som stadshuvudgator är främst Säterivägen och 
Allén och exempel på utformning av en stadshuvudgata återfinns i nedanstående bild.  

 
 

 
Förslag på sektion för en framtida stadshuvudgata. Total bredd 24 meter.    

 
 Studera behov och möjlighet för utveckling av vägnät 

Behovet av kapacitet på olika delar i vägnätet påverkas av en rad olika faktorer till ex-
empel ökat bostadsbyggande, förändrad markanvändning och utbyggnad av nya väglän-
kar. Ett ytterligare mot vid riksväg 40 och en ytterligare koppling över järnvägen är två 
exempel som behöver studeras närmare. 
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 Planera för att markera entréerna till centrum  
Tydliggör entréerna till centrum genom att göra dem till platser där utformning går från 
trafikrum till stadshuvudgator. På så vis ökar bilister och cyklisters uppmärksamhet på 
förekomsten av oskyddade trafikanter som rör sig i centrum. Innanför centrumkärnans 
entrépunkter bör fotgängare och cyklisters behov ges en tydlig prioritering vad gäller 
lokalvägnätet och längs med huvudvägnätet. Detta innebär att oskyddade trafikanters 
möjligheter att där röra sig är uttalat i förhållande till den motorburna trafiken. Detta 
kan ske genom såväl den fysiska utformningen som trafikreglering. För att förbättra 
trafiksäkerheten och tryggheten bör stråken genom centrum tydliggöras. 

 
För den som är på väg till Mölnlycke centrum ska entrépunkterna medföra en upplevelse 

av att ”man är framme” och att det därmed är möjligt att färdas till fots. I entrépunkterna 

kan det därför med fördel finnas möjlighet för byte mellan trafikslag, genom hållplatser 
för kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter. 

 
 Planera för utvecklade stråk för gående och cyklister för ökad närhet 

Arbeta med att utveckla stråk för att knyta ihop områden med centrum och öka upple-
velsen av närhet. Kvaliteten på stråken kan utvecklas genom till exempel fysiska åtgär-
der såsom breddning, beläggning och belysning, men också genom att samla ihop al-
ternativa vägar till ett prioriterat stråk med aktiviteter längs vägen för ökad trygghet 
och upplevelse. Utpekade stråk för vidare analys är Centrum – Mölnlycke fabriker, 
Centrum – Säteriet och Centrum – Benarebyvägen.   

  

          Utpekade entrèpunkter till centrum och utpekade stråk för utveckling. 

 
 Planera för ökad framkomlighet för cyklister 

Cykeln har med tiden utvecklats till ett trafikslag med nya behov. Från att i stor uträck-
ning ha använts i lägre hastigheter för kortare sträckor är den idag ett effektivt transport-
medel. Elcykeln har en betydelsefull roll i denna utveckling, liksom det ökade använ-
dandet av så kallade lådcyklar. Cykelns förändrade funktion gör att det är angeläget att 
utveckla cykelvägnätet. Särskilt viktiga stråk för cykel behöver samlas och få en högre 
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kvalitét för att svara upp mot högre hastigheter och större flöden. För att skapa detta 
behöver också kompletterande länkar byggas.  

 
Prioriterade cykelstråk pekas ut på ett tydligt sätt. I dessa stråk ökas kvaliteten och ka-
paciteten jämfört idag, till exempel genom breddning och separering från gående.  

 
 Planera för ett robust trafiknät för kollektivtrafiken 

Mölnlyckes kollektivtrafik har över tid kommit att genomgå stora förändringar avseende 
såväl turtäthet som linjesträckningar. Det finns ett omfattande kapacitetsbehov som kan 
förväntas stiga inom den närmaste tioårsperioden. Med tanke på detta framstår det som 
angeläget att hela huvudvägnätet utformas på ett sätt som medger trafikering med kol-
lektivtrafik.  
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8. Tema Mölnlycke som kollektivtrafiknod 
 
Sammanfattning 
En bra och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsut-
veckling. Fokus ligger därmed på hur kollektivtrafiken ska se ut i centrala Mölnlycke för att 
underlätta för kollektivtrafikresenärerna. Som ett underlag inför analysen av Mölnlycke cent-
rums kollektivtrafik har en linjekarta, hållplatskarta och turtäthetsredovisning tagits fram. 
Material i form av antal på- och avstigande för hållplatserna inom det geografiska området för 
Mölnlycke centrum har också sammanställts och en enkätstudie kring bussresenärernas resva-
nor har genomförts under våren 2018. Dagens centralt placerade hållplatser utgörs av Möln-
lycke resecentrum, järnvägsstationen inkluderad, Hulebäcksgymnasiet, Råda stock och Kyrk-
vägen. Dessa hållplatser har analyserats utifrån hur väl integrerad hållplatserna är i stadslivet 
med tanke på tillgång till serviceutbud. Hållplatserna har även analyserats utifrån hur den fy-
siska kopplingen för gång- och cykeltrafikanter mellan hållplatsen och centrum ser ut samt hur 
möjligheten att parkera med bil eller cykel i närområdet ser ut. 
 
Trafikverket planerar en dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Järnvägen har en 
stor potential i att möjliggöra ett hållbart resande med bra kopplingar ut i regionen. Hur tågtra-
fiken till och förbi Mölnlycke i framtiden kommer att se ut är ännu inte klart. Nedanstående 
rekommendationer för Mölnlycke som kollektivtrafiknod är flexibla och tillämpbara oberoende 
av hur framtida utbyggnad av järnvägen ser ut. Arbetet med Tema Mölnlycke som kollektivtra-
fiknod är pågående och beräknas färdigställas under 2019. 
 

     Dagens centralt placerade hållplatser. 
 
Rekommendationer 

 
 Planera för att öka kollektivtrafikens integration i stadslivet 

Hållplatserna behöver integreras i stadslivet. Genom att samla verksamheter, människor 
och hållplatser ökar förutsättningarna för liv och aktivitet kring bytespunkten vilket ökar 
tryggheten. För att få en befolkad och levande bytespunkt krävs att det finns en bland-
ning av funktioner i området med varierade öppettider. En bytespunkt som ligger nära 

Kyrkvägen 

Hulebäcksgymnasiet 

Mölnlycke resecentrum 

Råda stock 
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ett bra utbud av service och andra typer av aktiviteter kan minimera den upplevda vän-
tetiden. I anslutning till hållplatserna bör man därför arbeta för att skapa mötesplatser. 

 
 Planera för flera centrala hållplatslägen 

För att minska sårbarheten i systemet föreslås flera centralt placerade hållplatslägen i 
Mölnlycke istället för en stor dockningsterminal. Hållplatserna föreslås placeras utmed 
järnvägen och infartsvägarna till Mölnlyckes centrum för att de ska medverka till en 
naturlig del av Mölnlyckes stads- och vardagsliv. En sådan struktur möjliggör för kol-
lektivtrafiken att få ett större upptagningsområde med bra förutsättningar för god kol-
lektivtrafik till de stora centrala målpunkterna. En ändrad utformning med centralt pla-
cerade hållplatslägen som kompletterar varandra möjliggör även för linjer att få en rak 
körväg där passagerarna inte behöver sitta kvar på bussen medan den tar en omväg till 
en dockningsstation. En övergång till flera centralt placerade hållplatser skulle även fri-
göra värdefull mark centralt i Mölnlycke och skulle fungera lika väl med som utan en 
utbyggd järnväg.  

 
 Planera för ökad orienterbarhet genom att bilda stråk 

Som en del av det regionala nätet behöver hållplatserna i centrum vara tydliga för de 
som besöker platsen för första gången. En del i detta kräver att platsen får en unik iden-
titet. Informationen på en bytespunkt behöver också vara pedagogisk, tydlig, lättläst och 
lättillgänglig. 
 
Flera centrala hållplatslägen medför ett behov av tydlig information och vägvisning för 
resenärerna. Flera faktorer behöver samspela med varandra för att bilda en tydlig över-
blick över hållplatsernas placering. Exempelvis krävs tydliga stråk mellan hållplatserna, 
informationstavlor och en tydlig fysisk utformning. Det är viktigt att det bildas naturliga 
och lättorienterade stråk mellan hållplatser och centrum, mellan hållplatser och andra 
viktiga målpunkter samt mellan de olika hållplatserna för att underlätta byten. De stråk 
som bildas mellan hållplatserna kommer bidra till ett ökat folkliv och attraktivitet i cent-
rum. Hur stråken mellan hållplatserna utformas är av största vikt för att underlätta för 
kollektivtrafikresenärerna.  

 
 Planera utifrån ett ”Hela resan” -perspektiv 

De framtida centrala hållplatslägena ska möjliggöra smidiga och säkra byten för kollek-
tivtrafikresenärerna. Det ska vara lätt att byta färdmedel mellan olika transportsätt. För 
att underlätta för kollektivtrafikresenärerna behöver det planeras för en god tillgänglig-
het för fotgängare och cyklister runt hållplatser. Resor med kollektivtrafik börjar och 
slutar nästan alltid med en promenad eller cykeltur. Gatunätet för gående i centrum be-
höver bilda lättorienterade stråk som kopplar samman hållplatserna för att underlätta 
byten och kopplar samman hållplatserna med centrum. För att kollektivtrafiken ska ses 
som ett attraktivt färdsätt behöver gång- cykel- och kollektivtrafiken säkras god fram-
komlighet. Det behöver även finnas tillgång till bra parkeringsmöjligheter för cykel på 
strategiskt utvalda ställen.  
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9. Tema Parkering 
 
Sammanfattning 
En inventering av nuvarande parkeringssituation på främst allmänna parkeringar i Mölnlycke 
centrum genomfördes i december 2017. Resultatet visade att beläggningen i centrum är som 
högst vardagar runt lunchtid, men att det fortfarande finns en total ledig kapacitet på cirka 25 
procent. Högst beläggning har de parkeringsytor som är reglerade som långtidsparkeringar. Le-
dig kapacitet på långtidsparkeringar återfinns främst på de minst centrala parkeringsytorna till 
exempel parkeringen vid Långenäsvägen. Inom ramarna för inventeringen konstaterades även 
att många av de som parkerar i Mölnlycke centrum bor relativt nära och gång, men framförallt 
cykel är rimliga alternativ. Utredningen visade också på att parkeringsytor som är avsedda att 
användas som pendelparkeringar även används av de som arbetar i Mölnlycke centrum.  
 
Som en fortsättning på inventeringen av dagens parkeringssituation genomfördes en studie som 
behandlade vilka utmaningar som Härryda kommun står inför vad avser parkeringssituation i 
Mölnlycke centrum. Utmaningarna handlar främst om hur en ökad efterfrågan på att parkera i 
centrala Mölnlycke ska hanteras tillsammans med viljan att förtäta och utveckla centrum. En 
förändrad reglering och/eller tillsammans med nya samlade parkeringsanläggningar är möjlig-
heter som studerats. I nuläget skulle en förändrad reglering genom införande av avgift innebära 
att tillräcklig kapacitet frigörs, men i takt med att centrum förtätas och markparkeringar tas i 
anspråk kommer nya samlade parkeringsanläggningar att behövas. En lokaliseringsutredning 
för en ny parkeringsanläggning i centrum har utarbetats och förordade en lokalisering i närheten 
av Allén. Nämnda utredningar om parkeringar återfinns på kommunens hemsida under följande 
publikationer. 
 

• Publikation 2018:05, Sweco, Parkeringsinventering Mölnlycke centrum, 2018-04-17 
• Publikation 2018:06, Sweco, Analys av framtida scenarier, 2018-07-04 
• Publikation 2018:07, Kreera, Lokaliseringsutredning parkeringshus, 2018-11-30 

 
För att effektivisera användandet av dagens parkeringsanläggningar och för att minska söktra-
fiken ska ett parkeringsledningssystem införas i Mölnlycke. Arbetet med att ta fram en parke-
ringspolicy med en rutin för hantering av parkering vid nybyggnation och flexibla parkeringstal 
pågår. Förslaget i sin helhet kommer presenteras för politiken under våren 2019.  
 

Rekommendationer 
 

 Planera för ökad tillgänglighet och attraktivitet till de lediga parkeringar som 
finns i Mölnlycke centrum idag 
Parkeringen i Mölnlycke centrum upplevs tidvis som fullbelagd även om var fjärde plats 
är ledig när beläggningen är som allra störst. Att centrum upplevs som otillgängligt sän-
der ut negativa signaler och kan göra att presumtiva besökare väljer andra målpunkter 
framför Mölnlycke centrum. Att i första hand arbeta med de parkeringar som finns idag 
är kostnadseffektivt, eftersom det är kostsamt att anlägga nya parkeringsanläggningar i 
synnerhet om det rör sig om parkeringshus.  

 
Det finns flera tillvägagångssätt för öka tillgängligheten till de allmänna parkeringsytor 
som kommunen har att erbjuda i centrala Mölnlycke. Det kan bland annat handla om 
informationsspridning till invånarna om var den lediga kapaciteten finns, både via trad-
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itionella kanaler så som hemsidan och Facebook, men också genom att införa ett parke-
ringsledningssystem med digitala skyltar som dirigerar rätt. Det går även att öka attrak-
tiviteten hos de parkeringsytor som ligger lite längre bort från centrum och som har ett 
rimligt gångavstånd, genom att arbeta med den upplevda närheten till exempel genom 
utformning av gångvägen och genom att arbeta med upplevelser längs vägen.  

 
 Planera för att ersätta centrala parkeringar för att frigöra mark 

Arbeta för att centrala markparkeringar i centrum ska ersättas med parkeringar i en krans 
i anslutning till centrum. På detta sätt kan värdefull mark för stadsutveckling frigöras 
och en förtätning möjliggöras. Parkeringsanläggningar bör placeras intill infartsvägarna 
för att minimera trafiken på lokalvägnätet och för att bli en logisk del i ett ”hela resan”-
perspektiv. Där marktillgången möjliggör det bör kollektivtrafiken ligga närmre cent-
rum än parkeringsanläggningen. Acceptabelt gångavstånd i Mölnlycke för olika använ-
dargrupper till bilparkering är (upp till): 

 
Angöring: 75 m 
Parkering för besökare till centrum: 200 m 
Parkering för boende: 400 m 
Parkering för sysselsatta: 600 m  
 
Ovanstående gångavstånden kan anses allmänt vedertagna, men är här hämtade från på-
gående konsultutredning för Parkeringspolicy för Mölnlycke.  

 
 Planera för samlade parkeringsanläggningar 

När nya parkeringar ska anläggas bör det göras i form av samlade parkeringsanlägg-
ningar som planeras för en hög grad av samnyttjande mellan boende, sysselsatta och 
besökare. För samlade anläggningar blir användandet mer flexibelt och risken att ha 
investerat i en överkapacitet minskar. Reserverade parkeringar för hushåll eller fordon 
bör undvikas då de helt saknar möjlighet för samnyttjande.  

 
 Studera möjligheten att kombinera framtida parkeringshus med andra funktioner 

I samband med planering av parkeringshus bör möjligheten att kombinera det med andra 
verksamheter studeras. Det kan både handla om bostäder och kontor eller andra verk-
samheter. Beroende på aktuell lokalisering kan möjligheten för publika verksamheter i 
delar av bottenvåningen vara intressant att studera.  

 
 Planera för cykelparkeringar med hög kvalitet 

Det behöver finnas tillgång till cykelparkering med hög kvalitet som skapas genom till 
exempel väderskydd och stöldsäkerhet på strategiskt utvalda platser i Mölnlycke cent-
rum. Cykelparkering ska prioriteras och lokaliseras närmare målpunkten jämfört med 
bilparkering. Cykelparkeringen bör även planeras med hänsyn till exempelvis elcyklar 
och lådcyklar.  

 
 Planera för att prioritera pendelparkering för cykel i centrum, pendelparkering 

för bil placeras utanför centrum 
För att underlätta byten mellan cykel och kollektivtrafik bör pendelparkeringar för cykel 
placeras på strategiskt väl utvalda ställen i centrum nära hållplats och station. Vid ut-
formning av pendelparkeringar för cykel behöver faktorer som närhet, kapacitet, väder-
skydd och stöldsäkerhet beaktas. Hänsyn bör även tas till exempelvis elcyklar och låd-
cyklar. Pendelparkeringar för bil placeras nära kollektivtrafik med hög turtäthet, men i 
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möjligaste mån utanför centrum för att undvika att Mölnlyckes mest attraktiva mark för 
stadsutveckling används till parkering.  
 

 Planera för att öka effektiviteten på användandet av parkeringarna i centrum ge-
nom begränsat test med parkeringsavgift  
För att öka effektiviteten i parkeringssystemet är ett effektivt sätt att styra användandet 
avgiftsbeläggning. En reglering med avgift skulle öka omsättningen på parkeringsplat-
serna och därmed öka tillgängligheten till centrum och samtidigt möjliggöra prioritering 
mellan olika användargrupper (sysselsatta, boende och besökare). Genom att göra ett 
begränsat test med att avgiftsbelägga någon eller några av de befintliga allmänna parke-
ringsytorna i Mölnlycke centrum kan metoden testas och utvärderas. Ett lämpligt första 
test skulle kunna vara någon av de centrala långtidsparkeringarna för att öka omsätt-
ningen och därmed tillgängligheten till centrum och samtidigt undvika att sysselsatta 
som parkerar hela dagen upptar de mest attraktiva ytorna.  

   
 Arbeta för en policy för hantering av parkering vid nybyggnation 

För att förenkla hanteringen av parkering- och mobilitetsfrågor vid planering av nybygg-
nationer i Mölnlycke ska en parkeringspolicy tas fram. Policyn behöver vara flexibel för 
att kunna hantera nybyggnation i Mölnlycke centrum, där marken är eftertraktad och det 
är ont om plats, samtidigt som den även ska uppmuntra till att tänka hållbart även i 
Mölnlyckes ytterkanter. Policyn ska innehålla en rutin som beskriver både ett tillväga-
gångssätt som är förenklat att tillämpa vid mycket begränsade nybyggnationer och ett 
för mer komplexa planer som kräver en parkering- och mobilitetsutredning. För den 
förenklade processen ska det finnas parkeringstal för olika bebyggelsetyp kopplade till 
zoner i Mölnlycke, medan det i den mer komplexa utredningen krävs anpassning till 
projektspecifika förutsättningar i större utsträckning samtidigt som det ska finnas en 
flexibilitet i parkeringstalen för planområdet genom till exempel mobilitetsåtgärder och 
parkeringsköp.  
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10. Tema Mobility management 
 
Sammanfattning 
Arbetet med konceptet Mobility management handlar om att arbeta för att förändra attityder 
och beteenden. Åtgärder inom Mobility management skapar möjlighet för allt fler trafikanter 
att frivilligt ändra resmönster till förmån för de mer hållbara alternativen: kollektivtrafik, cykel 
och gång. Att, i kombination med den fysiska infrastrukturen, satsa på att involvera, inspirera 
och informera invånarna om hållbart resande kan bidra till bättre förutsättningar för att öka och 
främja hållbart resande.  
 
Mobility management är även ett sätt att optimera transportsystemet genom att det skapas mer 
utrymme i systemet om fler väljer bort bilen för de som inte har några alternativ till bilresan. 
Mobility management kompletterar den traditionella trafikplaneringen och kan förbättra effek-
tiviteten hos de fysiska infrastrukturåtgärderna. 
 
Redan idag arbetar Härryda kommun med ett antal åtgärder inom Mobility management och 
deltar i forum inom detta tema. Men utan kontinuitet i arbetet och utan en långsiktig strategi är 
det svårt att nå större effekter. 
 
Arbetet med Tema Mobility management är pågående och beräknas färdigställas under 2019. 
 
Rekommendationer  
 

 Arbeta systematiskt med Mobility management  
För att öka effektiviteten och utväxlingen av åtgärder inom Mobility management 
krävs kunskap, kontinuitet och en medveten strategi kring vilka satsningar som ska gö-
ras. Kommunen saknar idag ett systematiskt arbete med Mobility management för att 
skapa ett förändrat resande. Att arbeta systematiskt med Mobility management be-
döms vara ett effektivt sätt att nå närmare det från kommunens sida förstärkta målet, 
Hållbara städer och samhällen inom Agenda 2030. Nedanstående rekommendationer 
är förslag på vad som inledningsvis skulle vara lämpligt att fokusera på vid en satsning 
på Mobility management.  

 
 Arbeta för att stärka valfriheten genom att kommunicera vilka transportmedel 

som finns tillgängliga i Mölnlycke 
Varje dag ställs invånarna inför val av transportmedel för olika resor. Vad vi väljer på-
verkas av personliga förutsättningar, vilka alternativ som finns tillgängliga och tidigare 
erfarenheter av alternativen. I de fall vi har flera valmöjligheter kan tillgänglig inform-
ation vara avgörande för vad vi väljer. Genom att informera på hemsidan, länka till re-
levanta hemsidor och synliggöra externa kampanjer ökar vi servicen till invånarna sam-
tidigt som det finns möjlighet att beskriva de hållbara transportsätten. Exempel på in-
formation är tågavgångar, cykelkarta och utpekad cykelservice, elcykeln som alternativ, 
restidsjämförelser med mera. 

 
Det handlar även om att kommunicera ut de åtgärder som genomförs i ordinarie verk-
samhet idag. Det kan till exempel handla om att synliggöra ombyggnationer och ny-
byggnationer som görs av gång- och cykelvägar i Mölnlycke, nya eller förbättrade kol-
lektivtrafikhållplatser eller elinfrastruktur i form av laddstolpar. Det kan både ske ge-
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nom våra upparbetade kanaler såsom hemsidan, Facebook, Instagram och de lokala tid-
ningarna, men även genom att bjuda in till invigning av till exempel en ny gång- och 
cykelväg. 

 
 Arbeta för ett samarbete med näringslivet i Mölnlycke kring Mobility manage-

ment 
Arbetsresorna utgör en stor del av det trafikarbete som görs i Mölnlycke. Att ha god 
tillgänglighet till sin arbetsplats är också en viktig konkurrensförutsättning för att kom-
munen ska kunna locka till sig både företag och arbetskraft. Att samarbeta med närings-
livet för att underlätta resmöjligheterna med gång-, cykel- och kollektivtrafik är därför 
en rekommendation. Det kan både handla om vad kommunen kan bidra med och att ge 
stöd och rekommendationer till företagen kring vad de med fördel kan erbjuda sin per-
sonal.  

 
 Arbeta för riktade insatser för att åstadkomma nudging  

Mobility management handlar om ”nudging”, vilket innebär puffa eller att leda männi-
skor i en önskvärd riktning utan att använda pekpinnar. Arbetet med Mobility manage-
ment är brett och långsiktigt och kan riktas mot flera olika målgrupper. En framgångs-
faktor kan dock vara att fånga människor som står inför förändringar i livet då man i 
dessa skeden är mer benägen att ändra invanda beteenden. Nedan följer exempel på 
två målgrupper som av denna anledning kan vara intressanta att fokusera på.  

 
Att arbeta med den yngre generationen skapar en grundläggande kunskap om hållbara 
resvanor, och det kan ske genom att integrera trafik i undervisningen. Genom att foku-
sera på barn och ungdomar som vid flera tillfällen under sin uppväxt står inför föränd-
ringar, till exempel vid byte från låg- till mellanstadieskola, är ändrade beteenden och 
attityder möjliga att åstadkomma. Genom att till exempel arbeta för att barn i mindre 
utsträckning ska bli skjutsade av sina föräldrar minskar trafiken utanför skolorna, vilket 
ökar trafiksäkerheten och barnens vardagsmotion. 

 
Exempel på konkreta projekt är vandrande skolbussar, vilket handlar om att elever ska 
gå eller cykla ihop till skolan. De vandrande skolbussarna anordnas av föräldrarna själva 
men information och tips kan kommunen bidra med. Att kommunen kan fortsätta att 
arbeta med ”På egna ben”, som syftar till att mellanstadieelever ska gå, cykla eller åka 
kollektivt till och från skolan, är ett annat konkret exempel.  

 
En annan relevant målgrupp är personer som väljer att byta bostadsort eller som flyttar 
från ett område till ett annat. Förändringen de står inför i livet gör dem särskilt mottag-
liga för att ändra sina resvanor. En riktad kampanj till nyinflyttade kan till exempel vara 
att skicka ut ett välkomstpaket innehållande cykelkartor, kollektivtrafikinformation, nå-
gon form av prova-på-erbjudande av till exempel elcykel eller kollektivtrafik samt in-
formation om fördelarna med att välja ett hållbart färdmedel. 
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11. Tema Trendspaning framtidens mobilitet  
 

Sammanfattning 
I följande avsnitt presenteras de framtida trender som genom en kunskapsöversikt bedöms vara 
rimliga att förvänta sig vad gäller trafik och mobilitet. Att planera för ett effektivt och hållbart 
transportsystem för generationer framöver är en utmaning. Vissa av de trender vi ser idag dis-
kuterades knappt för tio år sedan. En pågående trend är forskningsprojekt med elfordon och 
laddningsbara vägbanor. Elfordon såsom elbilar och elcyklar syns redan idag alltmer på Möln-
lyckes gator, vilket medför ett behov av att anpassa utformningen av parkeringar, gator och 
gång- och cykelvägar.  
 
Vidare råder det en förändring i den norm som finns kring ägande av bil. Studier visar att ägan-
deskapet av bilar kan komma att ändras till följd av den nya generationen som ställer sig öppna 
inför ett mer flexibelt ägandeskap. I samband med detta sker det stora framsteg med utveckling 
och spridning av olika typer av delningsplattformer. Tjänsterna möjliggör att kunna dela och 
hyra fordon till en fast avgift, utan att binda upp sig till ett visst färdmedel.  
 
Arbetet med tema Trendspaning framtida mobilitet pågår och beräknas färdigställas under 
2019. För att möta identifierade trender ges följande rekommendationer.  
 
Rekommendationer 
 

 Arbeta för deltagande i kunskapsuppbyggande projekt för att kunna möta teknik-
utveckling och kommande beteendeförändringar som påverkar mobiliteten 
Att ta del av den senaste forskningen och medverka i projekt och nätverk bygger upp en 
intern kunskap inom kommunen och möjliggör att få följa den senaste teknikutveckl-
ingen. Härryda kommun har deltagit och deltar redan i flera forskningsprojekt inom 
området trafik och mobilitet, men även inom framtida samhällsbyggnad. Att göra det 
anses vara viktigt för att kunna planera och arbeta för framtidens hållbara transporter 
och är därför något som förespråkas även framöver. 

 
 Arbeta för att implementera digitalisering och teknikutveckling  

Genom att implementera digitalisering och teknikutveckling i dagens transportsystem 
kan ett mer långsiktigt hållbart Mölnlycke och ett mindre ytkrävande transportsystem 
skapas. Exempel på detta är att införa ett digitalt parkeringsledningssystem, vilket mins-
kar trafiken som söker parkeringsplats. Ett annat exempel är att satsa på elcykel och 
andra eldrivna två- och trehjulingar som effektiviserar transportsystemet och ökar den 
långsiktiga hållbarheten. Exempel på projekt som skulle kunna vara intressanta för 
Mölnlycke och som skulle involvera nya mobilitetstjänster är ett lånecykelsystem likt 
”Styr och Ställ”, som lämpligen skulle lokaliseras nära viktiga kollektivtrafikhållplatser. 
Vidare finns det ett antal tjänster och delningsplattformar som ger resenärerna möjlighet 
att välja bland olika fordon efter behov. Att som kommun vara en del av detta nya urbana 
mobilitetslandskap är viktigt för att möta teknikutvecklingen. 

 
 Planera för ett robust transportsystem med flexibla lösningar som möjliggör om-

vandling 
För att skapa robusthet i transportsystemet är det viktigt att bibehålla ett brett synsätt 
och inkludera alla trafikslag i den långsiktiga planeringen. Konkret kan det innebära att 
gatusektioner ska ge plats åt samtliga trafikslag istället för att arbeta med till exempel 
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utpekade gator för buss eller genomfartstrafik. Delar av en sektion kan dock prioritera 
ett visst trafikslag. Att i den långsiktiga planeringen aktivt planera för fotgängare, cy-
klister, kollektivtrafik och bilister skapar en robusthet och ett inkluderande trafiknät.  

 
Ett exempel på en flexibel lösning är att anlägga större parkeringsanläggningar som till-
godoser fler användargruppers parkeringsbehov samtidigt som parkeringsanläggningen 
utformas på ett sätt för att på sikt kunna omvandlas för annan användning, till exempel 
handel eller arbetsplatser.  
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12. Fortsatt arbete 
 
Arbetet med Trafik- och mobilitetsplanen fortlöper och teman och utredningarna drivs framåt 
succesivt och presenteras efterhand. En ny version av denna rapport som sammanfattar helheten 
tas fram vid behov. Rekommendationerna i denna rapport är förslag på tillvägagångssätt för hur 
kommunen kan arbeta vidare med de olika frågeställningarna som lyfts inom ramen för Trafik- 
och mobilitetsplanen.  Ett arbete som inom vissa områden redan är pågående eller har påbörjats, 
medan det inom andra områden ligger lite längre fram i tiden. 
 
Det sammanfattade resultatet i denna rapport kommer utgöra ett underlag till det pågående ar-
betet med Stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum och till 2019 års budgetuppdrag kring 
val av inriktning för Stadsbyggnadsstudien.  
 
I det kommande arbetet med att uppdatera Översiktsplanen från 2012 utgör Trafik- och mobi-
litetsplanen för Mölnlycke ett underlag.  
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INNEHÅLL

Inledning 
Mölnlyckes centrala delar står inför en utbyggnad och förtätning med 
bostäder, verksamheter och service. Inte minst när järnvägen i fram- 
tiden byggs ut för pendeltågstrafik. Stadsbilden kommer att förändras 
och det kommer ställas stora krav på en väl utbyggd infrastruktur.

För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala 
delar har en stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå utarbetats, med 
särskilt fokus på attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur 
(White, 2018). Som en del av att stadsbyggnadsstudien fördjupas och 
utvärderas har denna täthetsanalys för Mölnlycke centrum tagits fram.

Stadsbyggnadsstudien har ledstjärnan ”Mötas i Mölnlycke” och  
redovisar förslag på övergripande strategier för Mölnlyckes fram- 
tida utveckling som kan stödja ett livskraftigt centrum som lockar till 
möten. För att uppnå en hållbar och attraktiv småstad har tätheten  
av antal boende och verksamma en stor betydelse. En av knäck- 
frågorna som lyfts i stadsbyggnadsstudien är att tätheten måste öka 
i centrum för att uppnå ett stadsmässigt och levande centrum med 
goda villkor för både handeln och för boende. I stadsbyggnadsstudien 

föreslås att tätheten på 
lång sikt fyrdubblas för 
invånarantalet i centrum, 
för ett mera livskraftigt 
centrum. I dialoger med 
medborgare och politik 
har tätheten varit en 
återkommande fråga 
och åsikterna har varit 
delade om hur tätt och högt framtida Mölnlycke ska vara. 

I täthetsanalys för Mölnlycke centrum fördjupas frågorna om för-
tätning genom forskning, scenarier och analys utifrån målet om en 
långsiktigt hållbar centrumutveckling i Mölnlycke.

Arbetet har skett inom ramen för Mistra Urban Futures i form av 
kunskapsföredrag, workshops och analys inom kunskapsplattformen 
Det urbana stationssamhället. Statistik i form av täthetskartor över  
Mölnlycke är framtagna av kommunen. 

Täthetsanalys  
 Mölnlycke centrum

Projektgrupp:
Ulf Ranhagen, Chalmers, Mistra Urban Futures
Anna Gustafsson, GR, Mistra Urban Futures
Matilda Svenning, Härryda kommun
Nina Hannula, Härryda kommun
Andrea Wernersson, Härryda kommun
Anna Lundqvist, Härryda kommun

Medverkande:
Tjänstepersoner från Härryda kommun,  Ale kommun, Lerums kommun,  
Borås stad och Göteborgsregionens kommunalförbund

”Tätheten måste öka för att uppnå ett  
stadsmässigt och levande centrum, med goda 

villkor för både handeln och boende”
Stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum, 2018
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Utgångspunkter
I stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum beskrivs strategier 
för att uppnå ett levande och attraktivt centrum, där strategin 
”Koppla samman centrum” är den som i första hand beskriver 
hur mer bebyggelse kan stärka centrum. Fler invånare får nära till 
centrumutbud, service och kollektivtrafik. Ny bebyggelse kan skapa 
starkare stråk som kopplar samman olika delar av centrum och även 
omgivande bebyggelse på ett bättre sätt. Förtätningen föreslås ske 
genom tillägg (in-fill) centralt, längs stråk och genom omvandling av 
befintliga områden eller påbyggnad av befintliga hus. 

Översiktsplan ÖP 2012 anger en fortsatt utveckling av Mölnlycke 
centrum, där förtätning ses särskilt positivt inom en 600 meters zon 
från Mölnlycketerminalen. 

Kommunens Bostadsförsörjningsprogram 2019–2023 anger en 
målsättning av en befolkningsökning om lägst 1,5 %. 

Avgränsningen för studien omfattar de mest centrala delarna av 
Mölnlycke centrum och följer i huvudsak stadsbyggnadsstudiens 
avgränsning. I norr utgörs den av Kyrkvägen och i söder av 
Hönekullavägen. I väster och öster avgränsas studieområdet av 
Rådasjön respektive Mölnlycke fabriker. 

Rapporten ska genom olika metoder undersöka potentialen till en 
högre täthet, så fler kan bo och verka i Mölnlycke centrum, vilket 
också ger ökat underlag för fungerande handel  och service. Med fler 
verksamma i centrum ökar dagbefolkningen som kan uträtta ärenden 
och utgöra kundunderlag till lunchrestauranger  och kollektivtrafik.

Nuläge
Inom avgränsningen för Mölnlyckes centrala delar bor cirka 1800 
personer. Det innebär en generell täthet om 20 invånare per hektar 
(inv/ha), vilket är låga täthetstal i ett centrum. Det motsvarar den 
täthet som finns i det som kan betecknas som ”villastad”. Det är 
få som har omedelbar tillgång till den närhet och utbud som ett 
fungerande centrum ger tillgång till, som service, kultur, kollektivtrafik 
och stadsliv. Mölnlycke centrums delområden har olika täthet med 
spridning mellan villaområde (ca 10 inv/ha) till som mest motsvarande 
”tät trädgårdsstad” (ca 65 inv/ha). 

I centrala Mölnlycke finns ett antal större arbetsgivare, framförallt 
kommunen och skolorna men även handel, service och kontor.  
I anslutning till järnvägen finns ett verksamhetsområde men de större 
arbetsplatsområdena är placerade i Mölnlycke företagspark   
ca 2–3 km norr om centrum. Målpunkter i centrum utöver handel 
och service är bland annat Hulebäcksgymnasiet med ca 1750 elever 
och Ekdalaskolan med 360 elever i årskurs 6–9. 

OLIKA TÄTHETSDEFINITIONER
Den enklaste definitionen av täthet är förekomsten av ett antal 
enheter t ex i form av funktioner, byggnader eller människor inom ett 
givet område. Eftersom begreppet täthet kan tolkas på många sätt, 
det finns många olika slags definitioner,  bör man vara noga med att ange 
vilka definitioner som avses när täthetsmått används. Även om täthet 
(Urban density) under lång tid spelat en central roll i stadsbyggandets 
teori och praktik råder osäkerhet om beräkningsmetoder och metoder 
för täthetsjämförelser (Rådberg & Friberg 1996). Man bör för det första 
göra skillnad mellan täthet som upplevd egenskap i bebyggelse och 
täthet som en rent teknisk parameter. Upplevelsen av täthet och den 
uppmätta exploateringsgraden behöver inte sammanfalla. En stadsdel 
kan upplevas som relativt tät trots att den uppmätta exploaterings- 
graden är måttlig, och en annan stadsdel som medeltät trots att  
exploateringsgraden är hög.

I planeringslitteraturen möter man två principiellt olika sätt att ange 
täthet, nämligen befolkningstäthet (anges som inv/ha eller inv/km2) 
och bebyggelsetäthet. Bebyggelsetäthet anges ofta i form av ett ex-
ploateringstal som kan vara bruttoexploatering (anges som Brutto- 
area BTA/Total markareal) eller nettoexploateringstal (Bruttoarea 
BTA/ kvartersyta där avgränsningen ofta läggs mitt i omgivande 
gatunät). I boken Svenska Stadstyper (Rådberg & Friberg 1996) 
relateras täthetsbegreppen till frågor om städers struktur och be-
byggelseutveckling, vilka hör hemma i forskningsfältet stadsmorfologi 
(urban morphology) som är ett jämförelsevis ungt forsknings- 
område. Kvarter i 26 olika karaktäristiska svenska stadstyper beskrivs 
i ett s.k. täthetsdiagram som visar förhållandet mellan andel bebyggd 
markareal i procent, nettoexploateringstal och antal våningar. Bland 
alla möjliga sätt att beskriva täthet i städer så ger dessa begrepp 
som också visualiseras i principiella kartor en god insikt i olika  
stadstypers rumsliga struktur.

I en välgenomtänkt planering räcker det inte att mäta bara den  
rumsliga tätheten. Täthetsbegreppet kan behöva förstås ur andra 
aspekter som social täthet, kulturell täthet, ekonomisk täthet, ekologisk 
täthet samt kunskaps- och informationstäthet (IVA framtidens goda 
stad, delrapport om den urbana utvecklingens drivkrafter och  
konsekvenser, sid 23–24).

Forskaren Johan Rådberg hade en särskild förkärlek för trädgårdssta-
den också som ett alternativ för det framtida stadsbyggandet (Råd-
berg, J 1994). Han hävdade inte att man slaviskt skulle kopiera gamla 
områden utan att analysera deras uppbyggnad och inre struktur. 
Fördelar med trädgårdsstaden är att man kan med en täthet som är 
ungefär dubbelt så hög som villaområden uppnå en rad fördelar som 
förenar positiva värden i både villaområden och tätare områden. 

Samma täthet kan uppnås på en rad olika sätt. Ett höghus behöver 
inte innebära högre täthet än medelhög kvartersbebyggelse. Detta 
på grund av att ett högre punkthus med fler invånare och arbetsplat-
ser erfordrar faciliteter i form av parkering, grönytor, placering som 
möjliggör solinfall etc. 

Olika perspektiv  
på hållbar stadsutveckling och täthet
Ulf Ranhagen, Professor, Tekn Dr och Arkitekt SAR/MSA,  
Chalmers/Mistra Urban Futures

I stadsbyggnadsdebatten intar täthet en särställning genom den betydelse som den tillskrivs från både praktiska 
och teoretiska perspektiv för en god eller dålig stadsutveckling. Kompakt stadsutveckling betonas av UN Habitat 
och EU till svenska myndigheter som en strategi för att nå en hållbar stad och minska biltransportarbete. Samtidigt 
vållar förtätning av våra städer – både i stadskärnorna, ytterstaden och förorter debatt och protester. Som ett av 
många exempel kan nämnas planerna på att bygga ut Årsta i Stockholm på ett sätt som går ut över ett skogsområde 
som anses värdefullt för både invånarnas närrekreation och för hela stadens tillgång till viktiga ekosystem.

Avgränsning täthetsanalysCa 1800 invånare, 20 inv/ha

Ca 75 inv/ha
Ca 60 inv/ha

Ca 50 inv/ha
MASSETJÄRN

RÅDASJÖN

CENTRUM
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HÖNEKULLAVÄGEN
BENAREBYVÄGEN

Ca 50 inv/ha

Ca 30 inv/ha

Ca 15 inv/ha

Ca 15 inv/ha

Exempel på täthet inom  
delområden i centrum.
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BEHOVET AV ATT NYANSERA  
BETYDELSEN AV TÄTHET
Ovan har både för- och nackdelar som täthet och förtätning kan 
innebära i städer och samhällen antytts.  I nästa avsnitt ska vi fördjupa 
den betydelse täthet kan ha för att bidra till resurseffektivitet och 
minskat bilberoende medan vi här ger några allmänna reflektioner 
till dess betydelse för ett hållbart samhälle. Exempel på fördelar med 
täthet är dynamisk ekonomisk utveckling, hög kontaktintensitet, bättre 
underlag för olika servicefunktioner, kollektivtrafik och fjärrvärme samt 
mindre bilberoende och lägre miljöutsläpp per capita. Nackdelar kan 
vara trängsel, ingrepp i grönytor och påverkan på befintliga kulturmiljöer 
ljud- och ljusstörningar samt ökade risker. 

Täthetens betydelse för en hållbar stad behöver nyanseras. Täthet på 
områdes- och kvartersnivå kan vara ett ineffektivt medel för att öka 
närhet mellan olika aktiviteter, minska bilanvändning eller att möjliggöra 
trafiksäker mobilitet för barn. Det beror bl.a. på att en lokalisering av ett 
tätt område utan starka kopplingar till staden eller samhället innebär att 
man inte kan dra nytt av fördelarna med täthet eftersom invånarna är 
starkt beroende av samspelet med funktioner i staden som helhet  
(Pia Westford 2010). 

En central fråga gäller här hur man ser på rörlighet i förhållande till tillgäng-
lighet och närhet mellan olika funktioner. Genom konsekvent rumslig 
blandning och rumslig integration kan närheten öka betydligt (Alexander 
Ståhle i ”Alla behöver närhet – så bli framtidens städer” 2016).

Tätt och högt byggande i centrala lägen kan bidra till höjd ekonomisk 
aktivitet men också till höga bostadspriser och segregation (Glaeser, 
2011 och Bradley 2009). Det finns risk att ensidig prioritering av 
marknadskrafter kan leda till en överexploatering i dessa avseenden 
som också har negativ påverkan på staden som helhet.

En föreställning om avsaknad av täthet och urbanitet i förortsområden  
– t ex miljonprogramsområden – kan leda till omvandlingar som 
inte tillvaratar de värden som finns och som uppskattas. Det finns 
exempel på att man till varje pris sökt öka tätheten utan att beakta de 
vidare konsekvenserna av olika insatser. Men det finns också positiva 
exempel på förtätning t ex i form av nya mångfunktionella, levande 
stråk, bostäder som möjliggör bostadskarriär in området så man slipper 
flytta, lokalisering av nya kulturcentra (Ranhagen 2017, exempel i 
Attraktiva livsmiljöer och flöden i IVA projektet framtidens goda stad).  

TÄTHET OCH  
TRANSPORTEFFEKTIVITET
Även om det finns omfattande forskning om sambanden mellan 
urban form inklusive täthet och transporteffektivitet så finns inga 
helt entydiga resultat eftersom det rör sig om extremt komplexa 
samband som också är starkt kontextberoende.  Det är också svårt 
att separera påverkan från tätheten från andra faktorer typ centralitet, 
konfiguration, läge i förhållande till stadscentrum etc. 

Samhällsplanering av de fysiska strukturerna i vid mening bedöms 
kunna bidra till en minskad transportefterfrågan och en ökad 
transporteffektivitet med 10-20% (SOU 2013: 84 utredningen om 
en fossilfri fordonsflotta och Hickman & Banister 2007). I forskningen 
(Cervero och Kockelman 1997) har utöver täthet (Density) även 
sex andra faktorer som börjar på D lyfts fram som viktiga – Diversity  
(Mångfald av funktioner, funktionsblandning), Design (utformning),  
Destination accessibility (tillgänglighet till målpunkter), Distance to 
transit (närhet till kollektivtrafik), Demand Management (efterfråge-
styrning) och Demographics (demografi), se figur 2.

Förändrad befolknings- (eller bebyggelse-) täthet har visat sig kunna 
påverka energianvändningen med ca 3–4 % (Ewing & Cervero, 2010) 
vilket kan synas vara en blygsam siffra men i kombination med andra 
urban form faktorer i samlade planeringsstrategier kan påverkan upp 
till 20% konstateras (Litman & Steele, 2011).
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I arbetet med SymbioCity Approach (Ranhagen & Groth, 2012)  
undersöks tätheten utifrån olika typer av bebyggelse. Ett exempel är 
en jämförelse mellan ett höghus i 18 våningar och kvartersbebyggelse 
i 2–3 våningar. På samma ytutbredning (100x100 m) uppnår kvarters-
bebyggelsen med 3 våningar ett större antal lägenheter (131 lgh) än 
höghusets 18 våningar (73 lgh). En fördel med kvartersbebyggelsen är 
t. ex. att den medger en större andel aktiva bottenvåningar mot gatan 
och lugna innergårdar, se figur 1.

Förenta Nationerna, FN inom ramen för UN Habitat har utarbetat 
riktlinjer för hållbar stadsutveckling utifrån den globala trenden av 
växande städer. 
Rekommendationerna rubriceras ”A New Strategy of Sustainable 
Neighborhood: five principles”  (UN Habitat 2014) och innefattas av 
fem principer där täthet är en av dem, se princip 2 nedan. 
• Princip 1: Gaturum med effektivt utformat gatusystem  

(nätverk av gator) 
• Princip 2: Hög befolkningstäthet 150-600 persons/ha  

(motsvarar netto e = 0,75-3,00)
• Princip 3: Funktionsblandning (t ex boende, arbete och service)
• Princip 4: Social blandning  

(t ex olika inkomst- och yrkesgrupper, olika familjetyper)
• Princip 5: Begränsad specialisering av markanvändning
De täthetstal som anges i riktlinjer kan jämföras med Barcelona  
med en täthet om 330 invånare per hektar, vilket är mitten på skalan i 
riktlinjerna. I Sverige har Vallastaden 150–200 invånare per hektar. 

För att bygga den hållbara staden räcker det inte att mäta hur husen 
ska stå i förhållande till varandra eller hur höga de ska bli även om  
den rumsliga tätheten som berörts ovan är central i fysisk planering.   
I skriften den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser 
(IVA Framtidens goda stad 2017) lyfts sex andra sätt att se på täthet 
fram, vilka har starka kopplingar till den rumsliga tätheten: social täthet, 
kulturell täthet, ekonomisk täthet, ekologisk täthet, kreativ täthet samt 
kunskaps- och informationstäthet.

UTVECKLINGSTENDENSER
För att förstå den roll som täthet spelar i samhällsplaneringen är 
det viktigt att se på de tre huvudtendenser som påverkar utveckling, 
lokalisering och dimensionering av fysiska strukturer:

Tendens 1: Stadsutglesning  
Tendensen till stadsutglesning eller ”urban sprawl” återfinns på många 
delar av världen, och inte minst i USA. I Los Angeles ökade exempelvis 

befolkningen med 45% mellan 1970-1990, men den bebyggda ytan 
ökade samtidigt med 300%. I Sverige minskade tätheten från 30 
invånare per hektar till 20 invånare per hektar mellan 1960-1995, 
samtidigt som markytan för bebyggelse och infrastruktur ökade med 
70%. Stadsutglesningen tar sig uttryck i en till synes oplanerad utbred-
ning av villamattor och fritidsområden, helt bilorienterad lokalisering 
av köpcentra, arbetsområden och andra anläggningar. Områdena 
betecknas av låg förekomst av täthet, kontinuitet, koncentration, 
kluster- och kärnbildning, centralitet och närhet. De långa avstånden 
skapar bilberoende samhällen. (Ranhagen 2008 där Kummel, 2006 
och Galster, 2001 refereras)

Tendens 2: Urban koncentration – förtätning
Efter 1990 förefaller utglesning av städer har avtagit även om den 
fortfarande förekommer i stor utsträckning särskilt i städernas 
periferier. Den täta staden har dock fått en ökad attraktivitet som 
arena för boende, kultur och kunskapsdrivet näringsliv. Inom det 
s.k. STOUT-projektet visades att tätheten i sju svenska innerstäder 
fördubblades mellan 1980 till 2004 från i genomsnitt 33inv/ha till 
65inv/ha. Omvandling av äldre flerbostadshusområden samt tidiga-
re centralt eller halvcentralt belägna industri-, hamn- försvars- och 
sjukhusområden för bostäder men också en blandning av boende, 
arbete och service är den del av denna tendens som fortfarande 
fortgår. Att bygga staden inåt är en inriktning som alltfler kom-
muner anger i sina översiktsplaner. Det kan med god planering 
leda till en effektivare användning av infrastrukturen, attraktivare 
stadskärnor, med levande städer med bättre förutsättningar för 
utbildning, innovation och kultur (Ranhagen et.al 2017 IVAs  
projekt Framtidens goda stad). I skriften visas aktuella och i  
huvudsak lyckade exempel på förtätning i städer med olika  
storlek i Sverige.

Tendens 3: En fortsatt regionförstoring 
Regionförstoringen beror av allt större arbetsmarknadsregioner 
(funktionella regioner) vilket kan påskynda urban sprawl men också 
med rätt styrmedel leda till framväxten av en flerkärnig (polycentrisk) 
stad med en ny och högre täthet i centra och knutpunkter. Begreppet 
decentraliserad koncentration lanserades ursprungligen i holländsk 
regional planering och har kommit att beteckna en planeringsform 
som möjliggör ett hållbart resande både i större regioner i 
kombination med större möjligheter att röra sig till fots med cykel 
och kollektivtrafik till lokala transportnoder.

De tre tendenserna pågår parallellt och är även hopvävda – de är ett 
sätt att förenklat beskriva en komplex och dynamisk urbaniserings-
process som städer är inbegripna i.

Figur 1  Samma täthet kan uppnås på många olika sätt i städer – här med ett exempel från det internationella konceptet  
SymbioCity Approach (Ranhagen&Groth 2012, sid 78)

Figur 2 Faktorer med störst påverkan på resandet – täthet är ofta kopplat till 
funktionsblandning och övriga angivna faktorer R.Cervero & K.Kockelman, Transportation Research 1996

TRANSIT TRIPS 
/CAPITA

VKT/CAPITA

DENSITY

DESTINATION
          ACCES

DISTANCE
   TO TRANSIT

DESIGNDIVERSITY

Figur 3 Samband mellan täthet och bilrelaterad bilanvändning i svenska 
städer (uppgifter från Trafikverket 2012)
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På stadsregion och storstadsnivå fick täthetens betydelse i transport- 
och energisammanhang ett stort genomslag med en klassisk studie av 
Newman & Kenworthy (1989 uppföljd 1996 och 1999) som visar att 
bensinförbrukningen i regel är betydligt lägre i städer med hög befolk-
ningstäthet i förhållande till städer med lägre. Studien har kritiserats 
för att inte väga in faktorer som inkomst, bilinnehav och bensinpris, 
vilka reducerar täthetens betydelse i sig (Naess 2012). Trafikverket 
inspirerades i sin färdplan 2012 med att i en något förenklad metodik 
studera sambandet mellan täthet och bilrelaterad bilanvändning för 
orter med liten pendling, urval <37% ut- och inpendling, >10 000 inv 
och >80% täthetsgrad, dvs storstäder som har en hög pendling inne-
fattas inte, se figur 3.Urvalet är begränsat till orter med liten pendling 
för att få god koppling mellan invånare i staden och vilka som tankar.

BYGGA TÄTT KRING STATIONER
Av särskilt intresse för kunskapsprocessen Det urbana stationssam-
hället är vilken roll täthet i samspel med andra faktorer spelar för 
att gynna hållbara transporter kopplat till kollektivtrafik i form av 
järnväg och buss. Den bäst beforskade aspekten i sammanhanget 
är betydelsen av rumslig och tidsmässig tillgänglighet till stationer 
(Ranhagen et.al Klimatsmarta och attraktiva transportnoder 2015). 
Den s.k. stationsnärhetsprincipen innebär att andelen fotgängare 
ökar markant om kunskapsintensiva arbetsplatser lokaliseras inom 5 
minuter gångavstånd (ca 600m) från en transitnod. (Hartoft-Nielsen, 
2003; Schylberg, 2008). Det finns också en rad andra studier i Sverige 
och internationellt som belägger detta samband. Kopplingen till täthet 
är uppenbar eftersom en konsekvent tillämpning av stationsnärhets-
principen leder till ett antagande att en helt koncentrisk, tät urban 
form runt stationerna med en radie på 600m borde vara en ideal 
utformning av ett stationsnära område.

Ett intressant utvecklingsarbete med denna inriktning har genomförts 
med Ytterby i Kungälv som fallstudie och resulterat i en grundmodell 
som pekar på både fördelning av olika markanvändning kring en 
stationsknutpunkt men också på olika tänkbara exploateringstal på 
olika avstånd från stationen, se figur 4. (Nordström et.al. 2017 Hållbar 

täthet i stationssamhällen). Studien bygger bl.a. på tidigare redovisa-
de täthetsrekommendationer från UN Habitat (2014) och tidigare 
undersökningar av markanvändning i nordisk kontext (Spacescape & 
Asplan Viak 2016, Göteborgs stad och GR et.al 2016 vilka refereras i 
Nordström et.al 2017).

Riktlinjerna är en bra utgångspunkt vid planering av ny och förtätning 
av befintlig bebyggelse vid nya och befintliga stationer men siffror och 
absoluta tal för både markanvändning och exploatering bör användas 
med viss försiktighet. Många lokala förhållanden i form av natur- och 
kulturmiljö, förutsättningar för anslutande trafik etc. spelar in. 

Ofta skiljer sig den ideala modellen att lokalisera funktioner koncent-
riskt kring knutpunkter och hållplatser från den resulterande lokalise-
ringen. Förtätning sker inte alltid där den är önskvärd eller som den 
planerats in. Exempel från Uppsala visas i Tony Svenssons avhandling 
Varför gör vi inte som vi säger? (Svensson, T 2015). Det är värdefullt 
om man kan göra en sådan analys av gapet eller samstämmigheten 
mellan planer och verklighet i den egna regionen/kommunen för att 
se om det finns sådana skillnader mellan retorik och realitet och vad 
dessa beror på.

Figur 5 Stråkutveckling från stationsområdet och stadskärnan  
i Borås 2017. 

I forskningsprojektet Klimatsmarta och attraktiva transportnoder 
(Ranhagen et.al 2015) visades i ett arbete i samskapande med lokala 
aktörer i Borås, Uppsala och Lund att det fanns behov att länka det 
stationsnära området till ett större omland (där avstånden <1500m 
och <3000m studerades speciellt) med stråk som inrymmer kraftfulla 
och kontinuerliga gång- och cykelstråk samt turtät kollektivtrafik 
kopplat till attraktiv utformning av offentliga gaturum och platser 
med beaktande av täthet och funktionsblandning (Borås ÖP 2017). 
Dessa faktorer sågs som angelägna för att möjliggöra ett mer hållbart 
resande utöver möjligheten att skapa täthet i området i stationens 
omedelbara omgivning. Gåturer och stråkstudier användes som 
metoder för att analysera stråken, se figur 5.

I bl.a. Holland finns intressanta exempel på konsekvent tillämpning av 
stationsnärhetsprincipen vid planering av städer och samhällen som 
också inneburit en långtgående prioritering av cykeltrafik som det 
främsta transportsätt vid vardagsresor i samspel med tågtrafik,  
se figur 6–7.

Figur 7 Södra Houten och Norra Houten – två upplyfta stationer med prioriterad koppling till cykelstråk och cykelparkering under denna. 
Foto: U. Ranhagen 2016

Norra Houten

Södra Houten

Figur 6. I Houten – ett stationssamhälle och förstad till Utrecht  
i Holland, är ett exempel på en lyckad koncentrisk förtätning runt  
två stationer.  Befolkning ca 44 000 med en bebyggd area om  
8,2 km2, motsvarande trädgårdsstad (54inv/ha) med stark 
prioritering av cykeltrafik i stråk till de två stationerna. Bilinnehav  
ca 400 bilar/1000 inv. Huvuddelen av bebyggelsen ligger inom  
1 km från respektive tågstation.60–80% av alla vardagsresor sker 
med cykel. (Foletta & Field 2011 Europe´s vibrant new low  
carbon communities)

1000 m1000 m

500 m500 m

Figur 4 Sammanfattning av riktlinjer för hållbar täthet i 
stationssamhällen (Spacescape 2017)
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ARBETE MED TÄTHETSFRÅGOR  
I SAMSKAPANDE

Eftersom det är komplext, svårt och tveksamt att enbart utgå från 
kvantitativa riktlinjer för täthet vid planering har vi inom Det urbana 
stationssamhällets FoU-projekt SamSam (samskapande samhälls-
planering) tagit fram en prototyp till ett verktyg eller metod för att 
kunna arbeta kreativt med olika stads- och bebyggelsetyper vid sam-
hällsplanering och stadsbyggande där både täthet men också andra 
utformningsparametrar som karaktär, andel grönytor och förhållandet 
bostäder/arbetsplatser beaktas. 

I verktyget visualiseras tätheten för olika stadstyper som villaområde, 
villastad, tät trädgårdsstad, medeltät låg eller högre kvartersstad, tät 
och hög respektive mycket tät och hög kvartersstad. I täthetspusslet 
representeras varje stadstyp av en kvadratisk pusselbit med en yta 
som motsvarar ett visst antal invånare. Pusselbitarna utformas utifrån 
de förutsättningar som bedöms lämplig av de medverkande i varje 
specifik planeringssituation. 

Som exempel kan nämnas användningen av pusslet vid en workshop 
som rör den nya stadsdelen Landvetter Södra i FoU-projektet Sam-
Sam med målet att inrymma ca 25000 invånare. Här valdes då att låta 
varje pusselbit för en viss stadstyp representera en yta motsvarande 
1000 invånare. Som visas i figur 8 antas här att varje pusselbit omfattar 
50% kvartersmark för främst bostäder men också en viss ytandel 
arbetsplatser och servicefunktioner, 20% allmän plats mark (torg 
och grönytor etc), 20% gatumark och 10% övrig mark. Ytandelen för 
arbetsplatser antas variera från 10% i villaområden till så mycket som 
50% i den mycket täta kvartersstaden. Antaganden om andelar yta 
för dessa funktioner har empirisk grund men kan givetvis varieras  
efter olika planeringsbehov. För varje stadstyp togs i detta fall 25 pussel- 
bitar fram för att möjliggöra för deltagarna i workshopen att pröva 
olika sätt att placera ut dessa på en skalenlig karta över stadsdelen. 

Deltagarna kunde på så sätt experimentera med att kombinera täta, 
medeläta och glesa stadstyper för att kunna få fram helhetsförslag 
(preliminära framtidsbilder) för stadsdelen. 

Täthetspusslet tydliggör de rumsliga konsekvenserna av täthet eftersom 
skillnaderna i ytutbredning kan bli mycket stora beroende på vilka  
kombinationer som man väljer. Skillnad i ytutbredning mellan ett 
villaområde och en mycket tät kvartersstad uppgår till en faktor 25–30. 
Erfarenheter och reflektioner beträffande tähetspusslet som ett av 
flera verktyg för att undersöka täthetens betydelse i samhällsplanering 
kommer att fångas upp i SamSam projektets slutrapport 2020. 

I täthetstudier för Mölnlycke som dokumenteras i kommande kapitel 
har täthetspusslet prövats för en befintlig stadsdel med andra antag- 
anden om antal invånare per pusselbit etc.  

Tillämpningen skiljer sig något från användningen i en befintlig stadsdel 
som Mölnlycke vilket framgår av denna rapport, jämfört med planering-
en i samband med ett relativt obebyggt område som Landvetter Södra.

Andra verktyg i samskapande processer mellan olika aktörer och 
som kan belysa upplevelser av den fysiska miljön inklusive täthet är 
gåturer med olika aktörer och stråkanalyser för att undersöka brister 
och utvecklingsmöjligheter längs stråk som utgår från stationer och 
stationsområden.  Exempel på användning av dessa verktyg redovisas i 
projektet Klimatsmarta och attraktiva transportnoder (Ranhagen et.al. 
2015). Gåturen har också använts för att undersöka olika deltagares 
synpunkter på den rumsliga strukturen inklusive täthet i Mölnlycke, 
vilket beskrivs i i följande kapitel.

Figur 8 Exempel på grundantaganden för ytor och täthet i det täthetspussel som användes vid experimentell planering av den nya stadsdelen. 
(U. Ranhagen, T. Svensson, KTH)

 SLUTREFLEKTIONER

• Täthet är en av flera faktorer som behöver 
kombineras med andra rumsliga, socio-ekonomiska 
och ekologiska faktorer för att uppnå ett hållbart 
stadsbyggande.

• Att bygga högt är ett sätt att bygga tätt men sällan 
det mest hållbara eller attraktiva.

• Täthet behöver sättas i förhållande till olika 
planeringsnivåer och ses på regional, kommunal, 
stadsdels- och kvartersnivå.

• En allsidig analys av olika stads- och ortstypologier 
behövs som underlag för det framtida hållbara 
stadsbyggandet.

• En balanserad syn på täthet underlättas med 
arbete i brett samskapande.

Ulf Ranhagen
Professor, Tekn Dr och Arkitekt SAR/MSA,  
Chalmers/Mistra Urban Futures

HÖG MYCKET TÄT
KVARTERSSTAD
3,3 HA/1000 INV

(ca 300 inv/ha)

TÄT HÖG
KVARTERSSTAD
6,3 HA/1000 INV

(ca 160 inv/ha)

MEDELTÄT HÖGRE
KVARTERSSTAD
8,3 HA/1000 INV
(ca 120 inv/ha)

MEDELTÄT LÅG
KVARTERSSTAD
12 HA/1000 INV
(ca 80 inv/ha)

VILLASTAD
RADHUSSTAD
28,6 HA/1000 INV
(ca 35 inv/ha)

VILLAOMRÅDE
88 HA/1000 INV
(ca 10 inv/ha)

TÄT 
TRÄDGÅRDSSTAD
15,2 HA/1000 INV
(ca 65 inv/ha)

50% KVARTERSMARK

20% GATUMARK

10% ÖVRIG MARK

20% ALLMÄN PLATS (PARK;TORG OCH GRÖNYTOR)
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För att undersöka potentialer till hållbar förtätning i framtida 
Mölnlycke centrum har samskapande metoder använts, inom ramen 
för kunskapsprocessen Det urbana stationssamhället, Mistra  
Urban Futures. 

En stor del av det undersökande arbetet har skett i form av en workshop 
där utvecklingen och framtida förtätning av Mölnlycke centrum stod 
i fokus. Under dagen testades några metoder kring frågeställningen 
om hur centrala Mölnlycke kan förtätas på ett hållbart sätt.

Syftet med workshopen var att fördjupa diskussionen om betydelsen 
av en väl avvägd fysisk struktur i det framtida Mölnlycke med fokus på 

begreppet täthet och dess samspel med andra aspekter. Kopplingen 
mellan täthet som faktor för att ge bättre förutsättningar för tåg- och 
busstrafik samt cykel och gång hade stor vikt.

Workshopdagen leddes av projektledare Ulf Ranhagen och Anna 
Gustafsson från Det urbana stationssamhället och deltagare var 
20 tjänstepersoner från Härryda kommun, Ale kommun, Lerums 
kommun, Borås stad och Göteborgsregionens kommunalförbund.

Efterföljande analyser och rekommendationer har utarbetats inom 
Härryda kommun med stöd av projektledare från Det urbana 
stationssamhället.

Täthetsanalys Mölnlycke centrum

TÄT H E T S A N A LYS

Det urbana stationssamhället är en kunskapsprocess inom  
Mistra Urban Futures vars övergripande syfte är att öka kunskapen 
om det komplexa i stationsnära planering och skapa förutsättningar 
för utveckling av stationssamhällen. Aktiviteter som genomförs inom 
projektet har alltid fokus på samskapande. 

Det urbana stationssamhället syftar till att vitalisera och stötta 
ordinarie planeringsprocesser i kommuner för att kunna bygga en 
transporteffektiv region med attraktiva/täta stationssamhällen, samt att 
initiera och stötta FoU (forskning och utveckling) och FoI (forskning 
och innovation); projekt med inriktning på samskapande mellan 
akademi och praktik. 

(www.mistraurbanfutures.org, 2018)
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För att undersöka vilken täthetsstruktur som kan vara lämplig i ett  
framtida Mölnlycke fick fyra arbetsgrupper placera ut skalenliga pussel-
bitar med olika stadsstrukturer inom området för Mölnlycke centrum 
i ett så kallat ”täthetspussel”, se även s.10.  Uppdraget var att uppnå ett 
bestämt antal invånare för området och grupperna behövde då göra

avvägningar – var det är viktigast att placera stadsstrukturer med 
högre täthet (som inrymmer fler invånare, och därmed högre förtät-
ning), och var en glesare stadsstruktur kan vara lämplig, som innebär 
att ingen eller lägre förtätning bör ske. I detta fall prövades 8 400 
invånare inklusive befintliga invånare.

Syftet var att se vad grupperna bedömde vara den ideala stads-
strukturen och en lämplig täthet för ett framtida Mölnlycke som ett 
hållbart stationssamhälle.

Täthetsstruktur

TÄT H E T S A N A LYSTÄT H E T S A N A LYS

10% ÖVRIG MARK

20% GATUMARK

20% ALLMÄN PLATS
(PARK, TORG och GRÖNYTOR)

50% KVARTERSMARK

Villaområde 17,6 Ha/200inv

Villastad
5,7 Ha/200inv

Tät trädgårdsstad
3 Ha/200inv
(ex. Lomma)

Medeltät, lägre  
kvartersstad
2,4 Ha/200inv
(ex. Sigtuna)

Medeltät, högre  
kvartersstad
1,7Ha/200inv
(ex. Vallastaden, 
Linköping)

Tät hög 
kvartersstad
1,3Ha/200inv
(ex. Västra 
Hamnen, 
Malmö)

Mycket tät,
hög kvartersstad
0,7Ha/200inv
(ex. Östermalm)
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Grupperna har alla föreslagit högre täthet i de mest centrala lägena i 
centrumkärnan och i stationsområdet. Grupperna var överens om att 
den största förtätningen bör ske i centrumkärnan i form av blandstad 
där fler får del av utbud och kollektivtrafik vilket i sin tur stärker centrum. 
Som en ny tätare årsring redovisas högst täthet i stationsområdet, i 
direkt närhet till kollektivtrafik. Förtätning bör också ske i stråk för att 
sammankoppla det framtida täta Mölnlycke fabriker med centrum,  
men också längs Allén och Benarebyvägen där stor potential för 
bebyggelse finns.  

Flera grupper bedömer också att viss förtätning kan ske i villaområden 
och övriga bebyggelseområden kring centrumkärnan.
Analysen ger mer en vägledning om lämplig täthetsstruktur, det  
vill säga hur tätheten fördelas över centrum, än förslag till specifika 
täthetstal inom ett visst område. 

TÄTHETSSTRUKTURER I ARBETSGRUPPERNA

GRUPPERNAS SAMLADE TÄTHETSSTRUKTUR

ANALYS – TÄTHETSSTRUKTUR

Varje pusselbit motsvarar 200 invånare, men beroende på stadsstruktur varierar tätheten stort, mellan t ex villaområde (17,6 hektar) mot hög, tät kvartersstad (0,7 hektar). 
Pusselbiten innehåller också allmän platsmark och gatumark. Kvartersmarken i varje pusselbit innehåller både bostäder och arbetsplatser, där en tätare bebyggelsestruktur 
har en högre andel arbetsplatser än en glesare struktur. En mycket tät och hög kvartersstad innehåller upp till 50% arbetsplatser i denna arbetsmetod för att motsvara en 
blandstad. Det gör att ytan för de högre tätheterna inte varierar lika stort för 200 invånare även om bebyggelsetypen gör det.

Den framtida förtätning som prövades var totalt 8400 invånare (42 ”pusselbitar”) i framtida Mölnlycke centrum, inklusive befintlig bebyggelse (1800 invånare). Det bygger på 
ett antagande om genomförande av bebyggelse i antagna detaljplaner (ca 1600 nya invånare), tidigare arbeten om stationsomvandling i samband med Götalandsbanan, som har 
prövat 1000 bostäder (dvs ca 2000 invånare), samt stadsbyggnadsstudien som redovisar ytterligare förtätning centralt om ca 3000 invånare.
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Förtätningspotential
För att komplettera täthetspusslet, som mer teoretiskt diskuterar 
lämplig täthet, genomfördes en ”walkshop”/gåtur i Mölnlyckes centrala 
delar i fyra grupper. Syftet var att undersöka var det är möjligt att 
förtäta i centrum, genom platsstudier.  Till skillnad från pusselövningen 
som ”enkelt” men översiktligt visar förtätningspotential och lämplig 
täthet, tar platsstudierna upp hänsyn till befintliga kvaliteter i verklig- 
heten. Men övningen utmanar också grupperna att se potentialen  
och inte bara hinder. Se även sid 10.

Varje grupp fick tilldelat ett delområde i centrum, med en före- 
slagen gåtur och utpekade platser, där styrkor och svagheter i befintlig 
miljö studerades samt idéer för förtätning och generella reflektioner. 
Genom gåturerna nyanserades bilden av förtätning, men gav också 
relevant input inför fortsatt arbete.

• Många värdefulla 
grönområden i centrum

• Mölndalsån – en kvalitet  
i centrum

• Flera utsiktspunkter /  
vypunkter 

• Öppenhet och 
överblickbarhet

• Starka stråk och kopplingar
• Fina offentliga miljöer
• Funktionsblandning

• Stor förtätningspotential  
i stora delar av centrum

• Stärka stråk och stadsrum 
genom bl.a. bebyggelse 

• Påbyggnad eller omvandling 
på sikt av låg bebyggelse till 
fler bostäder och funktioner

• Utformningen av entréer  
till centrum viktig

• Från trafikrum till stadsrum 
genom bl.a. stadsbebyggelse 
längs huvudvägar

• Möjlighet till funktions-
blandning och fler byggrätter.

• Utveckla å-rummet och bygg 
på båda sidor av ån

• Fler kopplingar över å  
och järnväg 

Områden med utvecklingspotential utgjordes av platser med 
ineffektivt nyttjande (tomma parkeringsplatser, impedimentytor, otyd-
liga stadsrum och i mötet med äldre bebyggelse m.m.). Exempel på 
sådana områden är norra centrum utifrån dess låga bebyggelse och 
relativt stora outnyttjade ytor mellan husen samt ytorna längs med 
järnvägsspåren. I centrummiljön kan ny bebyggelse bidra både till fler 
bostäder och funktioner men också tydligare stadsrum.

Stationsområdet bedömdes ha stor potential för förtätning av såväl 
bostäder som verksamheter. Närheten till centrum och goda kollek-
tivtrafiklösningar skulle skapa möjligheter att komplettera nuvarande 
centrum med flera kvarter som kopplas ihop med centrumkärnan  
i befintliga stråk. 

• Många tomma ytor
• Flera barriärer i form av 

vägar och järnväg men även 
branter

• Låg bebyggelse ger låg 
stadsmässighet

• Buller från väg och järnväg
• Flera områden otrygga 

kvällstid, med endast 
dagbefolkning

• Brutna stråk och kopplingar
• Hög trafikbelastning
• Uppdelat centrum

SAMLAD ANALYS

Gåturerna omfattade ett begränsat område i centrum men grupperna 
lokaliserade ändå platser med viktiga kvaliteter, brister och utvecklings- 
potential. Kvaliteterna som lyftes handlade främst om tillgången till 
värdefulla grönområden och vatten, fina offentliga miljöer och en 
bra mix av funktioner.  Det som lyftes som brister bestod främst av 
outnyttjad central mark, otrygga områden med stängda fasader,  men 
även buller och risk kopplat till närheten till järnvägen.

En reflektion efter gåturerna var att stora delar av centrum och 
stationsområdet endast befolkas dagtid, med skolor, kommunhus och 
verksamheter. Dagtid stärks centrum, men under kvällar och helger är 
stor del av verksamheterna stängda. Det tillsammans med bristen på 
bostäder i de områdena ger större risk för otrygghet och ett inaktivt 
centrum kvälls- och nattetid.

Det som var slående var att alla grupper hade många idéer om 
platser med utvecklingspotential.  Vissa kända sedan tidigare men 
även nya framkom. Det var positivt att grupperna var blandade med 
representanter från kommunen samt representanter från grann-
kommuner och göteborgsregionen som kunde se ytorna med  
nya ögon. 

Det finns stor potential för förtätning, men eftersom det är mitt i 
centrala Mölnlycke innebär det en hög grad av komplexitet. Hänsyn 
till flera andra faktorer och avvägningar mellan dem, samt en bred, 
uthållig samverkansprocess utifrån en tydlig målbild blir avgörande 
för resultatet.

STYRKOR  
GRUPPERNAS ANALYS

POTENTIAL FÖR FÖRTÄTNING 
GRUPPERNAS ANALYS

SVAGHETER  
GRUPPERNAS ANALYS

STYRKOR
Positiva intryck och 
kvaliteter

GRÖNYTOR

STRÅK

VISUELLT/SIKT/UTSIKT

FIN PLATS OFFENTL. RUM

SVAGHETER
Brister, negativa  
intryck

ORIENTERBARHET

UTFORMNING

TRANSPORTRUM

RISKER

BARRIÄR
HÖJDSKILLNAD
BULLER

601

BEFOLKAT 
ENDAST DAGTID

BEFOLKAT 
ENDAST DAGTID

BEFO
LK

AT
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D

A
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G
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ID

POTENTIAL
Idéer för förtätning
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STADSRUM

KOPPLING/STRÅK/BRO

STADSGATA

VISUELL ENTRÉ  
TILL CENTRUM

BRA UTSIKTFUNKTIONSBLANDNING
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Täthetsscenarier och måluppfyllelse
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GRUPPERNAS SAMLADE VIKTNING

Identitet,  
helhetsupplevelse 16

         Resurs-
    effektivitet,
        energi
              13

Ekonomiska aspekter, 
investeringar, drift 10

Rika livsmiljöer,
funktionsblandning, 

ekologi 14

 Koppla 
  samman
  (tillgänglighet)
 10

Barriärer  
   till mötesplatser
      (gemenskap) 9

Mölnlycke som destination, service 
14

Riskaspekter, 
klimat 14

Medelhög  
förtätning

Maximal 
förtätning

Bebyggelse jämnt fördelad inom hela centrum

Stationsnära förtätning

För att analysera lämplig täthet och utbredning av ny bebyggelse användes en metod där olika täthetsscenarier arbetades fram som 
sedan utvärderades på flera sätt, så kallad multikriterieanalys. Metoden syftar till att utvärdera framtagna scenarier utifrån grad av 
måluppfyllelse, i detta fall arbetet med utvecklingen av Mölnlycke centrum. Poängen är att se täthet som ett rumsligt verktyg för att 
uppnå olika mål (måluppfyllelse). Förtätning är inte ett mål i sig.

Grupperna rangordnade sedan i hur hög grad de olika 
scenarierna uppfyllde respektive kriterium, mellan 1-4 poäng.

De mål man vill uppnå genom en förtätning anges som ett antal 
kriterier. De som användes i övningen utgick från de fyra strategier* 
som anges i stadsbyggnadsstudien och kompletterades med kriterier 
som bedöms viktigt i hållbar stadsutveckling.

Grupperna utarbetade skisser med fyra 
täthetsscenarier, med maximal och medelhög täthet.  
I två av scenarierna var bebyggelsen jämnt fördelad 
inom hela centrum och två scenarier innebar 
stationsnära bebyggelse. Två av grupperna hade 
perspektivet förtätning längs stråk och två hade 
förtätning i noder.

Genom en beräkningsmodell lades både viktning av kriterier och 
rangordning av scenarierna samman i en så kallad multikriterieanalys. 
Genom det framräknade diagrammet framkom ett vinnande scenario i 
varje grupp, som gav underlag till fortsatt diskussion.

I grupperna skedde en viktning av kriterierna utifrån vad 
deltagarna bedömde vara viktigast för Mölnlycke centrums 
utveckling. Totalt 100 poäng fördelades mellan kriterierna.

KRITERIER (MÅL MED FÖRTÄTNING)

• * Stärk Mölnlycke som destination (inklusive serviceunderlag) 
• * Omvandla barriärer till mötesplatser  

(inklusive social gemenskap) 
• * Koppla samman centrum  

(inklusive inre tillgänglighet till olika målpunkter t ex stationen) 
• * Utveckla rika livsmiljöer  

(inklusive funktionsblandning och ekologiska aspekter)
• Riskaspekter, inklusive klimatanpassning
• Ekonomiska aspekter, investeringar, drift och  

underhåll/förvaltning 
• Resurseffektivitet, energi, vatten, material/avfall 
• Identitet, helhetsupplevelse

ANALYS
Grupperna prövade olika typer av viktning utifrån vilket mål som be-
dömdes (eller prövades) som viktigast. Viktningen gav olika resultat om 
gruppen värderade målformuleringar som t ex destination och identitet 
högt jämfört med om gruppen utgick från planeringsaspekter så som 
risk, klimat och ekonomi. Det tydliggör vikten av tydliga målsättningar för 
att sedan kunna bedöma vilken stadsutveckling och täthet som krävs.

Den sammanlagda viktningen gav en mera jämn viktning mellan krite-
rierna, där både övergripande mål och planeringsaspekter hamnade 
högt. Högst värderades identitet och helhetsupplevelse. En tolkning kan 
vara att planeringsaspekter så som risk, klimat och ekologi är ett måste 
att lösa, men helhetsupplevelsen och identiteten behöver sättas överst 
eftersom det avgör människors stolthet, hemkänsla och trivsel i staden.

RANGORDNING

Kriterier mål
A B C D

POÄNG

Stärk Mölnlycke som destination 1 3 2 4

Barriärer till mötesplatser 1 4 3 2

Koppla samman centrum 1 4 2 3

Utveckla rika livsmiljöer 2 1 4 3

Riskaspekter, klimat 1 2 3 4

Ekonomiska aspekter 4 2 1 3

Resurseffektivitet 1 2 3 4

Identitet 1 3 4 2
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TÄTHETSSCENARIER

SCENARIER I ARBETSGRUPPERNA

SAMLAD ANALYS
Att utforma renodlade scenarier är bra för att pröva potential och 
resonera om konsekvenser. Genom multikriterieanalys viktas både 
kriterier (mål) och scenarier i flera steg. Istället för att utifrån ”magkänsla” 
bestämma sig för ett scenario utser beräkningsmodellen ett vinnande 
scenario, som kan utmana ens föreställningar. Men övningen är komplex 
och kan inte stå för sig själv. Resultatet påverkas av vad grupperna läser in i 
kriterierna (som kan behöva preciseras bättre), och hur grupperna sedan 

bedömer måluppfyllelsen utifrån respektive scenario.  I övningen för 
Mölnlycke centrum framkom inget entydigt svar.  En analys är att  
Mölnlycke centrum är så pass begränsad i yta, så att scenarierna inte 
blev så olika. Stora delar av centrum är t ex i realiteten stationsnära 
(inom 500 m). Då är det svårt att urskilja ett visst scenario som ”vinnare”. 
Men det tydliga sambandet mellan att sätta upp mål och genom stads-
planering försöka uppnå dem, synliggör denna övning på ett bra sätt.

Medelhög förtätning, jämnt fördelad inom centrum  
•  I huvudsak 4–6 våningar i gruppernas skisser.
•  Centrum kan behålla samma identitet som idag.
•  Inga tydliga noder när bebyggelsen är jämnt fördelad.
• Ev. outnyttjad potential, t ex i stationsområdet.
•  Viktigt med stråk till centrum och kollektivtrafik,  

i utökad centrumbebyggelse.

Medelhög förtätning, stationsnära  
• I huvudsak 4–7 våningar i skisserna.
• En förtätning intill stationen, som följer Mölnlyckes skala, 

samma identitet som nu.
• Viss komplettering i centrumkärnan.
• Ev. outnyttjad potential nära station, med medelhög 

förtätning.
• Troligen för låg täthet för att få till överdäckning av järnväg.
• Ger inte lika god koppling t ex till Mölnlycke fabriker.

Maximal förtätning, stationsnära 
• I huvudsak 8–12 våningar, även i centrumkärnan, blandat med 

både högre och lägre bebyggelse.
• Fullt utnyttja närhet till kollektivtrafik, men viktigt att lösa 

solljus, grönska m.m.
• Sydöstra området i centrum har också potential för ny 

stationsnära bebyggelse. Viktigt med goda kopplingar.
• Ev. möjligt med överdäckad järnväg?
• En ny, högre skala/årsring kring stationen kan påverka  

centrumkärnan.
• Starka noder (stationsområdet/centrum, Mölnlycke fabriker, Säteriet).

Maximal förtätning, jämnt fördelad inom centrum
• I huvudsak 5–9 våningar i skisserna och 8–13 våningar vid 

viktiga platser/noder.
• En stor förändring som ger ny identitet (inte längre småstad?)
• Svårare att lösa grönska, parkering, solljus m.m.
• Tvärt möte med äldre, låg bebyggelse.
• Koppling till t ex Mölnlycke fabriker stärks.
• Starka stråk med hjälp av mycket bebyggelse.

Scenario A blev vinnande i  
den grupp där man viktade risk, 
resurseffektivitet och klimat  
högst. 

Exempel rangordning Exempel på resultat multikriterieanalys

SCENARIER

Scenario C ”vann” i den grupp 
som hade värderat alla kriterier 
ganska jämnt, men även den 
grupp som prioriterade identitet, 
helhetsupplevelse och destination. 

Scenario D kom högst  
när destination, identitet (ny), 
resurseffektivitet och  
ekonomiska aspekter  
prioriterades.

Scenario B kom högst i den grupp  
som värderade social gemenskap,  
tillgänglighet, ekologiska aspekter och 
risk/klimatanpassning.
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Utvärdering

Illustration: White arkitekter

I Stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum (White 2018) anges strategier för hur ett attraktivt  
och levande centrum kan uppnås med målet att mötas i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudiens principer och 
planförslag utvärderas i detta kapitel, mot bakgrund av analyser och resultat inom täthetsanalys  
för Mölnlycke centrum.

UTVÄRDERING

Mål
För att eftersträva att bli en småstad med puls, som stadsbyggnads-
studien beskriver, behöver centrum befolkas av fler människor, både 
boende och verksamma. Både stadsbyggnadsstudie och täthetsanalys 
visar stora möjligheter för det.

Bebyggelse
Stadsbyggnadsstudien visar en stor omvandling av stationsområdet 
och även kompletterande bebyggelse fördelat över centrum. Täthets-
analysen pekar mera tydligt på vikten av förtätning helt centralt, för att 
stärka centrumkärnan med stadsliv och kommersiella verksamheter, 
liksom att centrum befolkas även kvällstid, exempelvis vid Ekdalasko-
lan. Bebyggelse vid Wendelsbergsparken och vid kyrkogården enligt 
stadsbyggnadsstudien bedöms inte lämpligt på grund av befintliga 
natur- och kulturmiljövärden.

Stråk och stadsrum
Både stadsbyggnadsstudie och täthetsanalys pekar på betydelsen av 
att stärka viktiga stråk, med bebyggelse och aktivitet för att koppla 
samman centrum, bland annat mot Mölnlycke fabriker och Säteriets 
bostadsområde. Förtätning längs huvudvägar, som Benarebyvägen, 
Säterivägen och Allén, utgör en stor potential för fler bostäder och 
verksamheter i centrum. Utformningen av stadshuvudgator med 
omgivande bebyggelse skulle också minska barriäreffekten i centrum.

Täthet och skala
Stadsbyggnadsstudien föreslår en generell täthet om minst 80 inv/ha 
(e-tal 0,5), vilket motsvarar medeltät, låg kvartersstad enligt täthets-
analysen. Skalan föreslås vara i huvudsak 4-7 våningar. Utifrån en 
identitet som modern småstad, är det ett rimligt antagande. 

Både stadsbyggnadsstudien och täthetsanalysen bedömer att en 
högre täthet och skala kan prövas i stationsområdet, vid en genom- 
gripande omvandling.

CENTRUM

CENTRUM
KÄRNA

STATIONSOMRÅDE UNDER  

FORTSATT UTREDNING

TÄTHET I STADSBYGGNADSSTUDIEN

Tätheten måste öka för att uppnå ett stadsmässigt och levande 
centrum, med goda villkor både för handeln och för boende.  
I stadsbyggnadsstudien föreslås upp emot 5400 fler invånare  
i centrum (cirka 2700 bostäder), jämfört med dagens cirka 
2000 invånare. För att uppnå en så stor förtätning på ett bra 
sätt pekas ett antal strategier ut:

Mötas i Mölnlycke. Mölnlycke ska utvecklas till en självklar destination och ort att leva i – en plats för möten, en plats för aktivitet, en plats för 
rofylldhet och en plats för att växa. En småstad med puls. (målbild från stadsbyggnadsstudien)

Stadslivsstråk handlar primärt om vardagslivet, om att bo och leva 
med bra boendekvaliteter. Mindre verksamheter i bottenvåningar som 

fungerar väl i bostadsområden. 

• Koppla samman centrum, med fokus på upplevelser  
i ögonhöjd.

• Öka täthet och närhet, genom att fler bostäder och 
verksamheter etableras.

• Förtäta i stadslivsstråk, med fokus på vardagslivet  
som länkar samman.

• Önskad täthet 80 inv/ha, upp emot 2700 nya bostäder  
inom centrum.

• Förtätning genom tre olika principer: stråk, in-fill  
och omvandling.

PLANSTRUKTUR

I stadsbyggnadsstudien redovisas förslag till planstruktur för framtida Mölnlycke, där järnvägen byggts ut med pendeltågstrafik. På grund av oklara 
planeringsförutsättningar kring utbyggnaden av järnvägen redovisas två förslag – en där järnvägsspåren ligger kvar i befintlig nivå genom centrum 
och en där spåren är överdäckade i stationsläget. Förslagen är schematiska och ska inte tolkas som färdiga förslag för den framtida bebyggelsen. 
De är framtagna för att redovisa exempel på möjlig utveckling för Mölnlycke centrum. Fortsatta studier krävs vad gäller risk, buller och klimat 
samt påverkan på grönstruktur, kulturmiljö och andra befintliga värden som behöver beaktas vid förtätning.

ALTERNATIV  
”TILLVARATA OCH UTVECKLA”

• Järnväg i nuvarande nivå.
• I huvudsak 5–7 våningar.
• Komplettera med flerbostadshus och stadsradhus 3–5 vån.
• I stationsområdet och andra delområden 5–9 vån.
• Täthet ca >80 inv/ha, samt e-tal över 0,5 för hela centrum.
• Ca 2900 bostäder, varav 650 i stationsområdet.
• Ca 87.000 m2 verksamhetsyta i stationsområdet, pga riskavstånd  

till järnväg.

ALTERNATIV 
”SKAPA NYTT OCH LÄNKA SAMMAN”

• Överdäckad järnväg.
• I huvudsak 5–7 våningar.
• Komplettera med flerbostadshus och stadsradhus 3–5 vån.
• I stationsområdet och andra delområden 5–9 vån.
• Ca 3600 bostäder, varav 1400 i stationsområdet.
• E-tal i stationsområdet >1,0 och täthet upp emot 130 inv/ha.
• Ca 44.500 m2 verksamhetsyta i stationsområdet.

20
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TÄTHET I MÖLNLYCKE CENTRUM

För att uppnå ett stadsmässigt och levande centrum behöver tätheten öka betydligt i Mölnlycke centrum.  
Det ökar närheten mellan människor, service och handel. 

Täthetsanalysen visar en stor potential att öka tätheten i centrala Mölnlycke, i de mest centrala delarna i första 
hand, men även i områdena i anslutning till centrumkärnan. Störst potential har stationsområdet vid en  
genomgripande omvandling av området.

Slutsatser och rekommendationer

SLUTSATSER
Det är viktigt med tydliga målsättningar för centrums utveckling, för  
att kunna bedöma vilken stadsutveckling och täthet som krävs för  
att uppnå målen. 

Om målet är att utveckla Mölnlycke som attraktiv småstad är det 
en betydande förtätning som krävs, men skalan på bebyggelsen är 
betydelsefull. En medelhög förtätning med i huvudsak 4–7 våningar 
gör att nuvarande identitet med Mölnlycke som småstad kan 
bibehållas och utvecklas, även om genomtänkta tillägg görs i centrum. 
Mötet med omgivande bebyggelse blir inte så drastiskt. Men på vissa 
platser kan det finnas potential för högre hus, med exempelvis 5–9 
våningar, t ex vid en omvandling av stationsområdet. Detta för att 
fullt utnyttja närhet till kollektivtrafik. Det kan också vara lättare att 
åstadkomma den viktiga balansen mellan bebyggelse, grönska och 
trafikytor med hänsyn till dagsljus, buller, klimat och offentliga platser, 
vid en större omvandling av stationsområdet, när mycket behöver 
göras om samtidigt. Enstaka ännu högre hus kan eventuellt prövas 
som landmärken, för att stärka och markera enstaka viktiga platser, 
som centrumkärnan eller stationen. 

Ett scenario med maximal täthet, med en högre täthet och skala över 
hela centrum och en effektiv pendeltågstation, kan däremot bidra till 
en framtida utveckling som modern förstad till Göteborg, vilket ger 
en delvis ny identitet. Vid en hög förtätning kan det vara en större 
utmaning att lösa andra aspekter som grönska, solljus, parkering osv.

Ny bebyggelse kan användas som ett rumsligt verktyg för att uppnå 
olika mål. Bebyggelsen kan bland annat bidra till tydligare stadsrum 
och aktivitet i bottenvåningar, attraktivare entré till centrum eller ökad 
trygghet med bostadsbebyggelse längs ett stråk. 

Tät bebyggelse kan bidra till fler människor på en plats, med möjlighet 
till fler bostäder, handel, service och verksamheter – men skapar i sig 
inte en attraktiv stad. Andra pusselbitar behöver finnas som parker, 
mötesplatser, kultur, idrott och kulturmiljö. Ny bebyggelse i samspel 
med det befintliga bidrar till upplevelse av helhet och platsidentitet.

Att komplettera Mölnlycke centrum med ny bebyggelse och innehåll 
är viktigt för centrums utveckling. Men det kommer innebära en hög 
grad av komplexitet. Avvägningar mellan olika faktorer och en bred, 
uthållig samverkansprocess utifrån en tydlig målbild blir avgörande  
för resultatet.

TÄTHETSANALYSENS PRINCIPER

>Mer bebyggelse och högre täthet centralt, så fler får nära till 
allt och fler människor rör sig i centrum. Pröva något högre 
täthet i stationsområdet vid omvandling.

>Ny bebyggelse utformas så att viktiga stråk stärks och 
offentliga rum tydliggörs.

>Bebyggelse längs huvudvägar i centrum och vid entrépunkter 
till centrum utgör en stor potential för fler bostäder och 
verksamheter. 

>I huvudsak 4–7 våningar i centrum. Något högre skala kan 
prövas i stationsområdet.

>Komplettera med bostadsbebyggelse i de delar av centrum 
som idag endast inrymmer arbetsplatser/skolor, för att 
levandegöra centrum under fler timmar på dygnet. Blanda 
bostäder, service och arbetsplatser för att skapa liv, rörelse  
och trygghet. 

• Besluta om inriktning för framtida Mölnlycke för att den 
övergripande målsättningen ska bli tydlig, t ex modern småstad  
eller attraktiv förstad? 

• Eftersträva högre täthet centralt och vid stationsområdet.  
Centrums framtida täthet bör studeras i relation till omgivande 
områdens täthet (t ex Säteriet och framtida Mölnlycke fabriker) för  
att bli ett starkt centrum. Men tätt är inte alltid liktydigt med högt.

• Pröva förtätning per delområde för att uppnå goda 
helhetslösningar för bebyggelse, utemiljö, stråk och grönstruktur, 
med synergier på kort och lång sikt. Det kan handla om 
samnyttjad parkering, funktionsblandning, mobilitet och 
klimatlösningar. Eftersträva en täthet utifrån  
målbild för centrum.

• Säkerställ att förtätningen bidrar till att stärka centrumkärnans 
identitet och attraktivitet, viktiga stråk och offentliga platser, ökad  
funktionsblandning och trygghet.

• Arbetet behöver ske i nära samarbete med fastighetsägare  
inom respektive delområde och i dialog med politiker,  
medborgare och specialister inom  
olika sakområden.

• Prioritera centralt belägna projekt,  
för att stärka centrumkärnan.

Visualisering av förtätning utifrån gåturer och täthetsanalysens principer: Förtätning centralt så fler får nära till allt och fler människor vistas 
i centrum. Bebyggelsen stärker centrum med lokaler i bottenvåningen, och ett viktigt stråk mellan centrumkärnan och resecentrum. Det stora 
parkeringstorget upplevs mindre och blir ett mer definierat stadsrum. 

REKOMMENDATIONER OCH FORTSATT ARBETE
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I stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum (White, 2018) anges att 
tätheten måste öka i centrum för att uppnå ett stadsmässigt och levande 

centrum med goda villkor för både handeln och för boende. På så vis ökar 
täthet och närhet mellan människor, handel, service och kollektivtrafik.

I ”Täthetsanalys Mölnlycke centrum” fördjupas frågorna om  
täthet och hållbar stadsplanering, utifrån forskning, scenarier och analyser  

som en grund för fortsatt arbete i Mölnlycke centrum. 

Läs mer: harryda.se/molnlyckecentrum
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Bakgrund och syfte
Bakgrund
Mölnlyckes centrala delar står inför en utbyggnad 
och förtätning med bostäder, verksamheter och 
service. Inte minst när järnvägen i framtiden byggs ut 
mellan Göteborg och Borås, med stationsläge med 
pendeltågstrafik. 

Stadsbilden kommer att förändras och det kommer 
ställas stora krav på en väl utbyggd infrastruktur. För 
att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av 
Mölnlyckes centrala delar har en stadsbyggnadsstudie 
på strategisk nivå tagits fram. Studien redovisar 
förslag på övergripande strategier för Mölnlyckes 
framtida utveckling som kan stödja ett livskraftigt 
centrum som lockar till möten.

Syfte
Nu ska stadsbyggnadsstudien fördjupas och 
utvärderas ytterligare där Härryda kommun, mot 
denna bakgrund, behöver få mer kunskap om vad 
medborgare och besökare tycker är viktigt för den 
fortsatta planeringen och utvecklingen av centrum.
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Metod
Metod
Telefonintervjuer har genomförts med medborgare i 
Mölnlycke tätort. Urvalet av intervjupersoner är gjort 
genom ett OSU (obundet slumpmässigt urval) och 
datainsamlingen är genomförd via telefonenkät med 
CATI (Computer Aided Telephone Interviewing).

Totalt har 1000 intervjuer genomförts under 
perioden 4 – 24 april 2019. 

Uppnådd svarsfrekvens: 18 % på hela urvalet om vi i 
svarsfrekvensen tar i beaktande dem som vi aldrig fick 
tag i eller som har telefonsvarare etc.

Om vi tittar på andel som svarat i relation till antal 
som intervjuarna verkligen kommit fram till per telefon 
och fått ett aktivt nej så är svarsfrekvensen 65,6 % 
istället.

Resultatet har viktats på kön och ålder för att bättre 
spegla den verkliga fördelningen bland befolkningen i 
Mölnlycke tätort avseende dessa faktorer.

Enkät
Enkäten består av frågor som rör utbud, 
besöksfrekvens och attityder till Mölnlycke centrum 
och andra centrum, samt färdmedel till Mölnlycke 
centrum. 

Utöver detta har respondenterna besvarat öppna 
frågor om Mölnlycke centrum – syn på idag och 
önskemål om framtiden.
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Stöd för tolkning av resultat
Svarsfördelning

Frågeställningar som har bedömts på en femgradig 
skala redovisas enligt figuren nedan. 

Gröna fält är den andel som har markerat en fyra eller 
femma på skalan, gula fält är andelen som har 
markerat en trea och röda fält är den andel som har 
markerat en etta eller tvåa. Andelarna är beräknade 
endast för dem som har tagit ställning i frågan.

Till höger om figuren visas medelvärdet för 
frågeställningen samt andelen som inte tagit ställning i 
frågan.

Fokusera på andelen grönt och andelen rött vid 
tolkning av resultaten. En hög andel grönt är positivt, 
men samtidigt ska andelen rött vara begränsad för att 
den studerade frågan ska kunna sägas ha ett bra 
resultat.

Notera: Staplarna summerar till 100 procent, men på grund av avrundningar så kan vissa avvikelser förekomma.

Medel-
värde Vet ej

Frågelydelse 3,1 10%40 30 30

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2)
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Resultat
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Sammanfattning
Kommuninvånarna i Mölnlycke tätort besöker 
Mölnlycke centrum oftare än vad de besöker andra 
centrum som studerades i medborgarundersökningen.

Övriga centrum som besöks regelbundet är 
innerstaden i Göteborg och Nordstan samt Mölndals 
centrum.

Det vanligaste sättet att ta sig till centrum är 
med bil (73%) och därefter till fots (42%) samt 
med cykel (24%). När frågan om hur man vill ta sig 
till Mölnlycke centrum i framtiden så ökar andelen som 
vill ta sig dit per cykel och andelen som vill ta sig dit 
med bilen minskar.

8 av 10 nyttjar Mölnlycke centrum på vardag 
och 6 av 10 på helgen.  Vanligare också att nyttja 
Mölnlycke centrum på dagtid, 7 av 10, jämfört med 
kvällstid, 4 av 10. 

När medborgarna får associera Mölnlycke centrum 
med ett ord idag så kommer ord som trevligt, bra
men också tråkigt upp. 

När de får associera hur de vill ha det i framtiden så 
vill de ha ett mer levande, grönare centrum med 
bättre utbud. Även trygghet, trevligt och bilfritt 
kommer upp som önskemål i framtiden.
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8 Fråga: Beskriv med ett ord Mölnlycke centrum idag 

Mölnlycke Centrum idag
Invånarna upplever att det är trevligt, men lite tråkigt.
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Mölnlycke Centrum i framtiden
Invånarna vill ha ett mer levande centrum - fler butiker och grönare i framtiden.

Fråga: Beskriv med ett ord Mölnlycke centrum i framtiden 
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Prioriterat utbud

Invånarna i Mölnlycke tätort tycker att utbud som 
handlar om vardagsbehov är viktigast; 
livsmedelsbutik, apotek och vårdcentral är de 3 
viktigaste utbuden, följt av bibliotek/kulturhus och 
tandvård.

Därefter kommer blomsterhandel, caféer, optiker och 
systembolag.

På alla de här viktiga utbuden presterar Mölnlycke 
centrum bra i utvärderingen från medborgarna. Det 
utbudet som ligger bland de viktiga delarna som ligger 
lite sämre utvärderat är caféer vilket borde kunna 
prioriteras.

Övriga utbud som uppfattas som viktiga av 
medborgarna och där Mölnlycke centrum inte värderas 
så bra är lekplatser, restauranger, bank, 
simhall/ishall/sportanläggningar, bio/teater, 
föreningslokaler, damkläder och skor. Detta 
utbud bör också prioriteras högre i utvecklingen av 
centrum. Se figur sid.11.

Vardagsbehov är viktiga att prioritera för invånarna i Mölnlycke tätort
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Utbud vs viktighet – Matris över alla områden

A1 D1
A2 D2
A3 D3
A4 D4
A5 D5
A6 D6
A7 D7
A8 D8

A9 Kultur och nöje, kvälls- och helgaktiviteter
A10 E1
A11 E2

E3
E4

B1 E5
B2 E6
B3 E7

C1 F1
C2 F2

Obs! Visar ej hela skalan för vikt (1-5). C3 F3
F4

* När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns? F5
** Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

B Restaurang och café

Tobaks/servicebutiker

Smycken, klockor

Systembolag

Skomakeri- och nyckelservice

Livsmedelsbutiker

Restauranger
Pubar
Caféer

C Dagligvaror

Kemtvätt

Lekplatser
Föreningslokaler

Bank
Mäklare
Begravningsbyråer

D Hälsa, skönhet och friskvård

Service, tjänster och rådgivning

Gallerier
Bio, teater
Bowling-/spelhall /lekland
Simhall, ishall, sportanläggningar

Frisör
Gym
Skönhetssalong

Bibliotek, kulturhus

Apotek
Hälsokost
Vårdcentral
Optiker
Tandvård

A Varor/Butiker

Herrkläder
Barnkläder
Skor
Blomsterhandel
Bokhandel
Sportaffär

Parfym/kosmetikaffärer
Hemelektronikhandel

Damkläder

Present- & 
heminredningsbutikerA1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

B1

B2

B3

C1
C2

C3

D1

D2

D3
D4 D5

D6D7

D8

E1

E2

E3

E4

E5

E6
E7

F1

F2
F3

F4

F5

1

2

3

4

5

2 3 4 5

Prestation **
(Medelvärde)

Vikt * 
(Medelvärde)

Lägre vikt Högre prestation

Lägre prestation

Röd = förbättra
Grön = bevara och bra utvärderat
Gul = se över
Grå = kanske prioritera ned

Låg vikt. Hög prestation.

Låg vikt. Låg prestation

Hög vikt. Hög prestation

Hög vikt. Låg prestation
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Bland utbud som värderas som mindre viktigt (under 
medel) bland medborgarna men där Mölnlycke 
presterar högt är mäklare, skomakeri/nyckelservice 
och tobaks-/servicebutik. 

Mindre viktigt utbud med relativt hög utvärdering av 
Mölnlycke centrum är barnkläder, presentaffärer, 
hemelektronik och bokhandel.

Utbud som är mindre viktigt med låg utvärdering av 
Mölnlycke centrum är herrkläder. Här finns en 
förbättringspotential.

Utbud som inte är så viktigt men där Mölnlycke 
centrum placerar sig relativt högt är; skönhetssalong, 
kemtvätt, hälsokost och begravningsbyrå.

Det utbud som inte är så viktigt och där Mölnlycke 
ligger lågt utvärderat av kommuninvånarna är; 
smycken/klockor, parfymeri/kosmetik, gallerier och 
pubar.

Mindre viktigt och förbättringspotential
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Utbud vs viktighet
Varor/Butiker

Medel-
värde Vet ej

4,1 2%

2,9 8%

1,7 6%

2,7 4%

3,0 3%

2,7 13%

3,0 3%

3,1 4%

1,6 8%

2,1 14%

1,8 10%

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Blomsterhandel

Damkläder

Skor

Sportaffär

Hemelektronikhandel

Barnkläder

Bokhandel

Present- och heminredningsbutiker

Herrkläder

Parfym/kosmetikaffärer

Smycken, klockor

79

29

6

27

35

25

37

37

5

9

6

16

38

12

28

30

33

25

35

12

22

16

5

33

82

45

35

42

39

28

83

68

77

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
Page 223 of 1185



14

Utbud vs viktighet
Restaurang och café

Medel-
värde Vet ej

2,7 4%

3,3 4%

1,9 16%Pubar

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Restauranger

Caféer

24

44

9

32

34

15

44

23

76

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Utbud vs viktighet
Dagligvaror

Medel-
värde Vet ej

4,1 1%

4,3 5%

3,5 11%

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Tobaks/servicebutiker

Livsmedelsbutiker

Systembolag

77

80

51

18

13

31

5

7

19

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Utbud vs viktighet
Hälsa, skönhet och friskvård

Medel-
värde Vet ej

4,5 1%

3,9 3%

4,2 7%

4,1 8%

3,9 10%

3,9 9%

2,8 21%

2,9 29%

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Hälsokost

Skönhetssalong

Apotek

Vårdcentral

Tandvård

Optiker

Frisör

Gym

91

70

79

76

67

67

27

31

8

18

13

17

23

17

31

29

1

13

8

7

11

15

42

40

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Utbud vs viktighet
Kultur och nöje, kvälls- och helgaktiviteter

Medel-
värde Vet ej

4,3 2%

2,6 15%

2,3 9%

3,0 6%

2,7 27%

1,7 18%

2,0 16%

Bowling-/spelhall /lekland

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Bibliotek, kulturhus

Gallerier

Föreningslokaler

Simhall, ishall, sportanläggningar

Bio, teater

Lekplatser

84

24

17

35

21

8

10

12

27

25

32

40

14

20

4

49

57

34

39

78

69

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Utbud vs viktighet
Service, tjänster och rådgivning

Medel-
värde Vet ej

3,1 1%

3,6 8%

3,3 25%

3,6 10%

2,8 27%

Mäklare

Kemtvätt

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Bank

Skomakeri- och nyckelservice

Begravningsbyråer

40

57

44

56

29

24

26

33

27

27

36

16

23

17

44

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Funktioner

De funktioner som uppfattas som viktigast är:

1. resecentrum / busshållplatser 

2. park / grönområde

3. korttidsparkering

4. lätt att hitta 

5. mötesplatser / torg

Alla listade funktioner bedöms ha relativt hög viktighet. 
De två funktioner som bedöms vara minst viktiga är 
långtidsparkering och offentlig konst.

Viktiga funktioner i Mölnlycke Centrum
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Förbättringspotential avseende funktion

De funktioner för Mölnlycke centrum där det är 
störst gap mellan vad som uppfattas som viktigt av 
kommuninvånarna och hur man utvärderar centrum 
är; offentlig toalett, lekplats och park och 
grönområde.

De funktioner där Mölnlycke centrum uppfattas 
prestera bäst på är:

1. resecentrum / busshållplatser

2. lätt att hitta

3. öppettider bland butiker
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Funktion vs viktighet

Medel-
värde Vet ej

4,2 2%

3,1 2%

3,6 3%

4,1 2%

3,4 2%

3,3 12%

3,3 4%

3,2 2%

3,9 3%

2,2 14%

2,4 14%

3,1 11%

3,0 9%Offentlig konst

Gågata

Öppettider bland butiker

Offentlig toalett

Lekplats

Parkering för bilar - Långtid

Parkering för bilar - Korttid

Lätt att hitta

Mötesplatser/torg

Parkering för cykel

Sittplatser

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum i dag när det gäller följande funktioner?

Resecentrum/busshållplatser

Park & grönområde

83

34

57

78

47

42

41

43

68

15

19

41

36

13

35

25

17

37

36

38

33

26

21

27

27

33

4

31

18

4

15

22

21

25

6

64

55

32

31

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Regional konkurrens

Backaplan Göteborg

Kungsmässan

Göteborgs Innerstad

Nordstan

Mölndal Centrum

Frölunda Torg

Allum

Hur ofta besöker du något av följande centrum?

Mölnlycke Centrum 54

10

3

2

1

1

1

0

40

15

8

13

4

3

3

1

4

13

8

11

9

8

2

2

1

28

23

26

22

26

12

5

0

18

22

18

24

22

14

13

0

10

22

17

28

26

32

42

0

5

13

13

11

15

36

37

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dagligen

1 gång / vecka

1 gång / 14 dagar

1 gång / månad

1 gång / kvartal

Mer sällan

Aldrig

Besöksfrekvens

Page 232 of 1185



23

Attityder till centrum

Medel-
värde Vet ej

3,7 5%

3,6 8%

3,4 1%

3,3 13%

3,3 33%

3,3 11%

2,9 7%

2,2 24%

Göteborgs Innerstad

Frölunda Torg

Mölnlycke Centrum

Mölndal Centrum

Kungsmässan

Allum

Nordstan

Backaplan Göteborg

Hur skulle du betygsätta följande centrum totalt sett?

64

59

51

44

40

42

31

10

25

27

36

41

43

40

35

25

12

13

14

15

17

19

34

64

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2)

Page 233 of 1185



24

Nyttjande av Mölnlycke Centrum

När nyttjar du Mölnlycke centrum?  (Med ”nyttjar” avses användning av utbudet av service och butiker)

Helg

Dagtid

Kvällstid

Vardag

68

43

81

63

28

45

17

33

4

12

3

4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ofta Sällan Aldrig
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Färdmedel

Med bil

Går

Cyklar

Åker kommunalt

Annat
Besöker aldrig Mölnlycke 

Centrum

Hur tar du dig till Mölnlycke Centrum idag?

73%

42%

24%

17%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Färdmedel till Mölnlycke Centrum - Idag
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Färdmedel till Mölnlycke Centrum - Framtiden

Med bil

Gå

Cykla

Åka kommunalt

Annat

Vet ej

Hur skulle du vilja ta dig till Mölnlycke Centrum i framtiden?

59%

40%

32%

25%

3%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Bilaga
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Övriga kommentarer 
– tillägg till utvärderingsfrågan då alla inte fick frågor om alla typer av utbud

Affärer/butiker 19% Simhall/sporthall 4%
Fler/större utbud/variation av affärer/butiker 11% Simhall 3%
Fler klädaffärer/herrklädesaffär 7% Gym 0%
Skoaffär/fler skoaffärer 3% Idrottsplats/idrottsanläggningar 1%
Matbutik/fler matbutiker/större 2%
Bageri 1% Bank/post 1%
Systembolag 0% Bank/banker 1%
Längre öppettider i affärer/öppet på helgen 1%
Bygg inga gallerior/köpcenter 1% Parkering 6%

Bra/nära parkering/fler parkeringar 6%
Restauranger/pubar 8%
Restauranger/fler restauranger 7% Säkerhet/trygghet 2%
Uteserveringar 1% Säkert/tryggt 2%
Pub/pubar/barer 2% Fler poliser/polisstation 0%
Caféer 1% Minska stök/förstörelse 1%
Längre öppettider restauranger/caféer 0% Mer/bättre belysning 0%

Något som du vill tillägga om det framtida 
Mölnlycke Centrum som vi inte har täckt in? Andel Andel

Notera: Observera att detta var en 
öppen fråga om kompletterande 
synpunkter och inte en 
utvärderingsfråga med fasta 
svarsalternativ.
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Lekplatser/grönområden 6% Mötesplats/torg/offentlig miljö 7%
Lekplats/lekplatser 2% Möteplats/mötesplatser/torg 2%
Mer/bevara/grönområden/planteringar/skog 3% Torghandel/marknad 1%
Ta tillvara på ån 2% Mer levande/aktivitet 2%

Offentliga toaletter 1%
Bilfritt/mindre/trafik 7% Sittplatser/bänkar 1%
Mindre trafik/biltrafik/bilfritt 3% Trivsamt/mysigt/trevligt 1%
Gågata 1% Rent/mer städning 0%
Ta bort parkeringar/i centrum/på torget 3% Tillgänglighet 0%
Säkrare övergångsställen 0%
Bullerplank/skydd 0% Vårdcentral/apotek 2%
Bättre trafiksituation/vägar/lösningar 0% Vårdcentral/närhälsa/tandvård 2%

Apotek 1%

Finns det något ytterligare som du tycker är viktigt 
för ett väl fungerande Mölnlycke centrum? Andel Andel

Bibliotek 1% Övrigt 7%
Biblioteket/kulturhuset/ha kvar 1% För höga hyror/sänk hyror för lokaler/butiker 1%
Längre öppettider på biblioteket 1% Helhetstänk vad gäller arkitektur 0%

Bort med mäklarfirmor/flytta 1%
Kollektivtrafik 2% Bort med banker 0%
Bättre kollektivtrafik 2% Mer handikappsvänligt 0%

Mer sysselsättning/aktiviteter/ställen för 
ungdomar/barn 1%

Orienteringstavla/skyltar för att hitta 0%
Cykelbanor/cykelparkeringar 0%
Finare offentlig konst/mer konst 0%
Ej förtätning/bygg inte för mycket/bostäder/höghus 0%
Utveckling/nytänkande/utbyggt/ombyggt 1%
Övriga kommentarer 1%
Vet ej/ej svar/nöjd 0%

Finns det något ytterligare som du tycker är viktigt 
för ett väl fungerande Mölnlycke centrum? Andel Andel

Notera: Observera att detta var en 
öppen fråga om kompletterande 
synpunkter och inte en 
utvärderingsfråga med fasta 
svarsalternativ.
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Affärer/butiker 23% Simhall/sporthall 4%
Fler/större utbud/variation av affärer/butiker 12% Simhall 3%
Fler klädaffärer/herrklädesaffär 7% Gym 1%
Skoaffär/fler skoaffärer 5% Idrottsplats/idrottsanläggningar 1%
Matbutik/fler matbutiker/större 3%
Bageri 1% Bank/post 3%
Systembolag 1% Bank/banker 3%
Längre öppettider i affärer/öppet på helgen 1% Postkontor 0%

Restauranger/pubar 7% Parkering 5%
Restauranger/fler restauranger 6% Bra/nära parkering/fler parkeringar 5%
Uteserveringar 1%
Pub/pubar/barer 1% Säkerhet/trygghet 5%
Caféer 2% Säkert/tryggt 3%
Längre öppettider restauranger/caféer 0% Fler poliser/polisstation 1%

Minska stök/förstörelse 1%
Mer/bättre belysning 0%

Finns det något ytterligare som du tycker är viktigt 
för ett väl fungerande Mölnlycke centrum? Andel Andel

Lekplatser/grönområden 6% Mötesplats/torg/offentlig miljö 7%
Lekplats/lekplatser 2% Möteplats/mötesplatser/torg 2%
Mer/bevara/grönområden/planteringar/skog 3% Torghandel/marknad 1%
Ta tillvara på ån 2% Mer levande/aktivitet 2%

Offentliga toaletter 1%
Bilfritt/mindre/trafik 7% Sittplatser/bänkar 1%
Mindre trafik/biltrafik/bilfritt 3% Trivsamt/mysigt/trevligt 1%
Gågata 1% Rent/mer städning 0%
Ta bort parkeringar/i centrum/på torget 3% Tillgänglighet 0%
Säkrare övergångsställen 0%
Bullerplank/skydd 0% Vårdcentral/apotek 2%
Bättre trafiksituation/vägar/lösningar 0% Vårdcentral/närhälsa/tandvård 2%

Apotek 1%

Finns det något ytterligare som du tycker är viktigt 
för ett väl fungerande Mölnlycke centrum? Andel Andel

Notera: Observera att detta var en 
öppen fråga om kompletterande 
synpunkter och inte en 
utvärderingsfråga med fasta 
svarsalternativ.
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Bibliotek 1% Övrigt 7%
Biblioteket/kulturhuset/ha kvar 1% För höga hyror/sänk hyror för lokaler/butiker 1%
Längre öppettider på biblioteket 1% Helhetstänk vad gäller arkitektur 0%

Bort med mäklarfirmor/flytta 1%
Kollektivtrafik 2% Bort med banker 0%
Bättre kollektivtrafik 2% Mer handikappsvänligt 0%

Mer sysselsättning/aktiviteter/ställen för 
ungdomar/barn 1%

Orienteringstavla/skyltar för att hitta 0%
Cykelbanor/cykelparkeringar 0%
Finare offentlig konst/mer konst 0%
Ej förtätning/bygg inte för mycket/bostäder/höghus 0%
Utveckling/nytänkande/utbyggt/ombyggt 1%
Övriga kommentarer 1%
Vet ej/ej svar/nöjd 0%

Finns det något ytterligare som du tycker är viktigt 
för ett väl fungerande Mölnlycke centrum? Andel Andel

Notera: Observera att detta var en 
öppen fråga om kompletterande 
synpunkter och inte en 
utvärderingsfråga med fasta 
svarsalternativ.
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Tabeller nedbrutna på ålder och kön

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Blomsterhandel 60% 82% 53% 74% 77% 83% 71%
Damkläder 34% 76% 43% 60% 54% 63% 55%
Skor 38% 58% 34% 52% 45% 60% 48%
Sportaffär 47% 47% 34% 65% 43% 43% 47%
Hemelektronikhandel 45% 43% 41% 39% 49% 51% 44%
Barnkläder 41% 48% 42% 57% 32% 41% 44%
Bokhandel 38% 50% 32% 43% 42% 69% 44%
Present- och heminredningsbutiker 29% 57% 34% 51% 48% 37% 43%
Herrkläder 39% 43% 28% 40% 47% 51% 41%
Parfym/kosmetikaffärer 7% 19% 17% 14% 4% 17% 13%
Smycken, klockor 7% 13% 10% 4% 12% 16% 10%

Varor/Butiker
Betyg 4-5 Totalt

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år

Kön Ålder

Utbud – viktighet
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Utbud – viktighet

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Restauranger 70% 66% 69% 75% 69% 51% 68%
Caféer 62% 68% 61% 67% 68% 60% 65%
Pubar 30% 23% 14% 32% 33% 17% 27%

Restaurang och café
Betyg 4-5 Man Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 
68 år

Totalt
Kön Ålder

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Livsmedelsbutiker 95% 97% 95% 100% 95% 92% 96%
Systembolag 67% 56% 51% 60% 78% 57% 61%
Tobaks/servicebutiker 36% 30% 30% 27% 48% 31% 33%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år

Dagligvaror
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder
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Utbud – viktighet

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Apotek 91% 98% 90% 97% 96% 96% 94%
Vårdcentral 91% 96% 98% 91% 94% 89% 93%
Tandvård 75% 88% 89% 79% 81% 75% 82%
Optiker 57% 65% 60% 56% 65% 62% 61%
Frisör 51% 68% 56% 56% 64% 68% 60%
Gym 53% 65% 68% 65% 48% 45% 59%
Hälsokost 18% 28% 36% 12% 23% 26% 23%
Skönhetssalong 13% 19% 17% 16% 16% 14% 16%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år

Hälsa, skönhet och friskvård
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder
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Utbud – viktighet

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Bibliotek, kulturhus 80% 95% 84% 89% 90% 88% 87%
Lekplatser 67% 75% 78% 76% 65% 53% 71%
Simhall, ishall, sportanläggningar 65% 74% 77% 74% 57% 60% 69%
Bio, teater 48% 60% 48% 49% 62% 63% 54%
Föreningslokaler 44% 54% 49% 46% 48% 58% 49%
Bowling-/spelhall /lekland 22% 25% 32% 18% 20% 26% 24%
Gallerier 17% 30% 34% 20% 19% 18% 23%

Kultur och nöje, kvälls- och helgaktiviteter
Betyg 4-5 Man Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 
68 år

Totalt
Kön Ålder

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Bank 66% 66% 77% 50% 70% 85% 66%
Skomakeri- och nyckelservice 44% 47% 23% 40% 61% 67% 46%
Begravningsbyråer 22% 33% 35% 23% 20% 43% 28%
Mäklare 25% 25% 30% 24% 21% 27% 25%
Kemtvätt 16% 18% 11% 11% 29% 24% 17%

Service, tjänster och rådgivning
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år
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Utbud – prestation

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Blomsterhandel 74% 83% 71% 87% 84% 69% 79%
Damkläder 29% 29% 28% 32% 27% 24% 29%
Skor 8% 4% 3% 6% 3% 12% 6%
Sportaffär 28% 27% 20% 41% 20% 25% 27%
Hemelektronikhandel 35% 35% 31% 36% 37% 38% 35%
Barnkläder 17% 32% 32% 33% 8% 16% 25%
Bokhandel 34% 39% 34% 47% 31% 35% 37%
Present- och heminredningsbutiker 31% 44% 33% 45% 37% 26% 37%
Herrkläder 6% 4% 4% 6% 2% 6% 5%
Parfym/kosmetikaffärer 10% 9% 4% 14% 6% 13% 9%
Smycken, klockor 6% 7% 9% 8% 0% 5% 6%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år

Varor/butiker
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder
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Utbud – prestation

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Restauranger 22% 26% 22% 16% 24% 40% 24%
Caféer 42% 46% 45% 44% 38% 50% 44%
Pubar 8% 9% 0% 10% 9% 17% 9%

Man Yngre än 
34 år 35-51 år

TotaltRestaurang och café
Betyg 4-5 52-68 år Äldre än 

68 årKvinna

Kön Ålder

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Livsmedelsbutiker 75% 80% 82% 76% 69% 84% 77%
Systembolag 80% 80% 76% 88% 77% 75% 80%
Tobaks/servicebutiker 47% 54% 62% 55% 40% 37% 51%

Man Kvinna Yngre än 
34 år

Totalt
35-51 år

Dagligvaror
Betyg 4-5 52-68 år Äldre än 

68 år

Kön Ålder
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Utbud – prestation

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Apotek 89% 93% 92% 92% 89% 92% 91%
Vårdcentral 68% 71% 79% 63% 66% 71% 70%
Tandvård 77% 82% 90% 80% 74% 67% 79%
Optiker 72% 80% 81% 76% 76% 68% 76%
Frisör 59% 74% 73% 66% 65% 60% 67%
Gym 64% 71% 84% 67% 55% 50% 67%
Hälsokost 22% 32% 38% 18% 22% 29% 27%
Skönhetssalong 24% 37% 41% 29% 21% 25% 31%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år

Hälsa, skönhet och friskvård
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder

Äldre än 
68 år
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Utbud – prestation

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Bibliotek, kulturhus 79% 89% 84% 89% 80% 83% 84%
Lekplatser 24% 23% 30% 16% 21% 35% 24%
Simhall, ishall, sportanläggningar 18% 16% 18% 15% 20% 17% 17%
Bio, teater 28% 41% 24% 35% 32% 53% 35%
Föreningslokaler 19% 24% 18% 21% 19% 30% 21%
Bowling-/spelhall /lekland 11% 5% 9% 6% 7% 10% 8%
Gallerier 11% 9% 4% 15% 7% 10% 10%

Äldre än 
68 år52-68 år

Kultur och nöje, kvälls- och helgaktiviteter
Betyg 4-5 Totalt

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år

Kön Ålder

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Bank 41% 38% 47% 37% 29% 51% 40%
Skomakeri- och nyckelservice 49% 65% 50% 57% 58% 69% 57%
Begravningsbyråer 36% 53% 38% 52% 36% 49% 44%
Mäklare 49% 63% 51% 65% 51% 50% 56%
Kemtvätt 23% 34% 9% 32% 38% 32% 29%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år

Service, tjänster och rådgivning
Betyg 4-5 TotaltÄldre än 

68 år

Kön Ålder
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Funktioner – viktighet

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilka funktioner är då viktigt för dig att de finns?
Resecentrum/busshållplatser 87% 95% 92% 90% 91% 91% 91%
Park & grönområde 75% 89% 85% 83% 81% 79% 82%
Parkering för bilar - Korttid 80% 83% 76% 87% 82% 78% 82%
Lätt att hitta 69% 87% 76% 76% 81% 81% 78%
Mötesplatser/torg 69% 84% 77% 75% 80% 71% 76%
Parkering för cykel 68% 78% 67% 82% 75% 58% 73%
Sittplatser 65% 80% 75% 72% 69% 74% 72%
Gågata 66% 77% 80% 68% 70% 68% 71%
Öppettider bland butiker 68% 71% 75% 72% 72% 53% 70%
Offentlig toalett 53% 68% 52% 61% 64% 72% 61%
Lekplats 53% 67% 67% 66% 49% 53% 60%
Parkering för bilar - Långtid 46% 59% 56% 50% 52% 55% 53%
Offentlig konst 27% 38% 25% 32% 38% 39% 32%

TotaltBetyg 4-5
Man Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 
68 år

Kön Ålder
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Funktioner – prestation

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum i dag när det gäller följande funktioner?
Resecentrum/busshållplatser 77% 88% 80% 84% 79% 89% 83%
Park & grönområde 31% 38% 37% 26% 33% 50% 34%
Parkering för bilar - Korttid 57% 58% 65% 50% 56% 62% 57%
Lätt att hitta 78% 79% 75% 80% 75% 86% 78%
Mötesplatser/torg 43% 52% 55% 42% 39% 57% 47%
Parkering för cykel 38% 46% 46% 43% 32% 48% 42%
Sittplatser 36% 46% 49% 37% 30% 57% 41%
Gågata 43% 42% 59% 35% 33% 44% 43%
Öppettider bland butiker 68% 69% 58% 66% 73% 82% 68%
Offentlig toalett 13% 18% 8% 13% 16% 27% 15%
Lekplats 17% 20% 23% 13% 17% 28% 19%
Parkering för bilar - Långtid 36% 45% 45% 39% 34% 45% 41%
Offentlig konst 27% 44% 38% 38% 26% 43% 36%

52-68 år
Betyg 4-5 Totalt

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år Äldre än 

68 år

Kön Ålder
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Besöksfrekvens

Hur ofta besöker du något av följande centrum?
Mölnlycke Centrum 55% 52% 58% 49% 52% 57% 54%
Göteborgs Innerstad 12% 8% 15% 8% 13% 1% 10%
Nordstan 4% 3% 5% 3% 4% 0% 3%
Mölndal Centrum 3% 1% 2% 2% 3% 0% 2%
Frölunda Torg 0% 2% 0% 1% 2% 3% 1%
Allum 1% 0% 0% 1% 0% 2% 1%
Backaplan Göteborg 1% 0% 2% 1% 0% 0% 1%
Kungsmässan 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Besöksfrekvens
Andel som besöker centrum dagligen Totalt

52-68 år Äldre än 
68 årMan Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år

Kön Ålder
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Attityder till centrum

Hur skulle du betygsätta följande centrum totalt sett?
Göteborgs Innerstad 58% 70% 72% 66% 65% 41% 64%
Frölunda Torg 55% 64% 56% 67% 58% 50% 59%
Mölnlycke Centrum 47% 54% 53% 45% 48% 64% 51%
Mölndal Centrum 41% 48% 50% 42% 39% 47% 44%
Kungsmässan 30% 52% 42% 41% 37% 34% 40%
Allum 40% 43% 42% 37% 44% 45% 42%
Nordstan 30% 32% 38% 26% 29% 35% 31%
Backaplan Göteborg 10% 11% 14% 7% 10% 16% 10%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder

Nyttjande av Mölnlycke Centrum

När nyttjar du Mölnlycke centrum?  (Med ”nyttjar” avses användning av utbudet av service och butiker)
Dagtid 64% 72% 64% 61% 67% 94% 68%
Kvällstid 45% 42% 52% 52% 42% 11% 43%
Vardag 77% 84% 74% 82% 80% 91% 81%
Helg 61% 65% 70% 67% 68% 35% 63%

Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år
Andel som nyttjar ofta Totalt

Man Kvinna

Kön Ålder
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Färdmedel till Mölnlycke Centrum

Hur tar du dig till Mölnlycke Centrum idag?
Med bil 72% 74% 58% 86% 76% 63% 73%
Går 37% 47% 48% 36% 43% 43% 42%
Cyklar 18% 30% 15% 34% 30% 7% 24%
Åker kommunalt 17% 18% 31% 7% 17% 18% 17%
Annat 1% 1% 0% 1% 1% 4% 1%
Besöker aldrig Mölnlycke Centrum - - - - - - 0%

Äldre än 
68 årMan Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år 52-68 år
Andel Ja-svar Totalt

Kön Ålder

Hur skulle du vilja ta dig till Mölnlycke Centrum i framtiden?
Med bil 61% 56% 41% 71% 65% 48% 59%
Gå 37% 44% 41% 40% 42% 38% 40%
Cykla 25% 40% 31% 43% 34% 9% 32%
Åka kommunalt 23% 27% 33% 13% 26% 37% 25%
Annat 4% 2% 4% 3% 3% 3% 3%
Vet ej 1% 1% 1% 0% 2% 2% 1%

52-68 år Äldre än 
68 år

Andel Ja-svar Totalt
Man Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år

Kön Ålder
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Fakta om respondenterna

Yngre än 34 år 190 19%
35-51 år 341 34%
52-68 år 252 25%
Äldre än 68 år 205 21%
Vill ej uppge 12 1%

Man 459 46%
Kvinna 541 54%
Annan könsidentitet 0 0%

Hyresrätt 184 18%
Bostadsrätt 154 15%
Villa/radhus 645 65%
Annat 17 2%

Bor du i? Antal

Andel

Andel

Kön Antal

Ålder Antal Andel

Ja 416 42%
Nej 584 58%

Grundskola 81 8%
Gymnasium 256 26%
Högskola/Universitet 593 59%
Annat/Yrkesskola 70 7%

Heltidsarbete 544 54%
Deltidsarbete 86 9%
Pensionär 271 27%
Student 61 6%
Föräldraledig 15 2%
Annat 23 2%

Andel

Vilken är din högsta 
utbildningsnivå? Antal Andel

Vad har du för sysselsättning 
idag? Antal

Finns det barn i hushållet under 
18 år? Antal Andel

Redovisning av bakgrundsvariabler baseras på oviktade data. Page 255 of 1185
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Genomförande
Undersökningen har genomförts under perioden april till 
maj 2019 av Origo Group.

Origo Group bildades augusti 2017 och har sin bakgrund i 
bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, 
Scandinfo Marketing Research och MIND Research.

Läs mer på www.origogroup.com.

Projektledare på Origo: Karin Hedelin-Lunden. 

Kontaktperson på Härryda kommun: Hanna Gahnström, 
platsutvecklare på Näringslivsenheten inom Härryda 
kommun.

Fakta om undersökningen
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Planbesked för Älmhult 1:4 m. fl.
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Sektorn för samhällsbyggnad
Anna Sofia Wannerskog

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-09 2019KS370

Planbesked för Älmhult 1:4 m. fl.

Sammanfattning
Exploatören Vixia AB inkom den 7 juni 2019 med en begäran om planbesked för 
fastigheterna Älmhult 1:4, Älmhult 1:7 och Älmhult 1:76 i västra Hindås. Begäran avser 
nybyggnation av ca 110 friliggande enbostadshus, samt 80-90 lägenheter i flerbostadshus. 
Ansökan innehåller även förslag på placering av en förskola inom området. Området 
ligger i Hindås västra utkant, söder om Göteborgsvägen. Det ansluter till befintlig 
sammanhållen bostadsbebyggelse i Hindås tätort. Avståndet till Hindås centrum är ca 1,5-
2 km. Området utgörs av kuperad skogsterräng i norr och skogsterräng och ängs- och 
jordbruksmark i söder.

I översiktsplanen, ÖP2012, ligger området i direkt anslutning till Hindås 
utvecklingsområde. Området ingår inte i Härryda kommuns bostadsförsörjningsprogram 
för 2019-2023 och är inte tidigare planlagt.

Sektorn för samhällsbyggnad gör bedömningen att ansökan om planbesked för Älmhult 
1:4 m.fl. kan beviljas. Förvaltningen föreslår att arbete med detaljplanen startar 2021. 
Startåret är dock beroende av hur kommunstyrelsen prioriterar start av andra detaljplaner 
i kommunen. Vid upprättande av en detaljplan behöver kopplingarna till övriga Hindås 
säkerställas genom t.ex. gång- och cykelväg till skolor, förskolor, busshållplats och 
centrum. 

Det eventuella behovet av en ny förskola inom området behöver analyseras. Området är 
kuperat och bostäderna föreslås placeras så att de följer topografin. Terränganpassningen 
är viktig för att området ska bli trivsamt. Med anledning av områdets topografi är det 
även viktigt att hitta funktionella lösningar för dagvatten, vägar och gång- och 
cykelvägar. Det kan innebära att lutningen på Älmhultsvägen behöver jämnas ut. Med 
avseende på den trafikökning en exploatering medför, behöver trafiksituationen på 
Älmhultsvägens norra del mot Göteborgsvägen utredas vid planläggning. En vägplan kan 
behöva tas fram där ny anslutning till Göteborgsvägen utreds. Även en ny koppling mot 
Fagerhultsvägen behöver utredas. 
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Områdets naturvärden behöver kartläggas i en naturvärdesinventering och eventuellt 
behöver kompensationsåtgärder och anpassning ske så att kartlagda naturvärden säkras 
vid exploatering. 

Vid planläggning behöver ianspråktagande av jordbruksmark motiveras, utifrån 3 kap. 
4 § miljöbalken. Jordbruksfastigheten Älmhult 1:4, söder om gamla Älmhultsvägen utgör 
en utpräglad landsbygdsmiljö. Exploatering behöver här ske återhållsamt med hänsyn till 
de mervärden den karaktärsskapande lantliga miljön medför.   

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för Älmhult 1:4, Älmhult 1:7 och 
Älmhult 1:76 enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta detaljplan för Älmhult 1:4, 
Älmhult 1:7 och Älmhult 1:76. Arbetet med detaljplanen bedöms kunna påbörjas 2021.

Ärendet
Exploatören Vixia AB inkom den 7 juni 2019 med en begäran om planbesked för 
fastigheterna Älmhult 1:7, Älmhult 1:4 och Älmhult 1:76 i västra Hindås. Begäran avser 
nybyggnation av ca 110 friliggande enbostadshus, samt 80-90 lägenheter i flerbostadshus 
med en bruttoarea om ca 24 000 m2. Ansökan innehåller även förslag på placering av en 
förskola inom området. Området ligger i Hindås västra utkant, söder om Göteborgsvägen. 
Det ansluter till befintlig sammanhållen bostadsbebyggelse i Hindås tätort. Avståndet till 
Hindås centrum är ca 1,5-2 km. Området utgörs av kuperad skogsterräng i norr och 
skogsterräng och ängs- och jordbruksmark i söder.

Tidigare ställningstaganden
I översiktsplanen, ÖP2012, ligger området i direkt anslutning till Hindås 
utvecklingsområde. Området ingår inte i Härryda kommuns bostadsförsörjningsprogram 
för 2019-2023 och är inte tidigare planlagt.

Infrastruktur
Områdets trafikförsörjning sker norrifrån via Göteborgsvägen där Trafikverket är 
väghållare. En ny anslutning till Göteborgsvägen föreslås. Älmhultsvägen som går genom 
området är en enskild väg. En ny gatustruktur föreslås inom området, med angöringar via 
Älmhultsvägen. Med avseende på den trafikökning en exploatering medför behöver 
trafiksituationen på Älmhultsvägens norra del mot Göteborgsvägen utredas vid 
planläggning. En vägplan kan behöva tas fram där ny anslutning till Göteborgsvägen 
utreds. Även en ny koppling mot Fagerhultsvägen som är belägen söder om området 
behöver utredas. Området ligger inom ca 2 km från Hindås tågstation. Inom ca 1 km från 
området ligger busshållplatsen Slalomvägen där busslinjerna 610 och 611 trafikerar 
mellan Rävlanda - Göteborg och Bollebygd - Mölnlycke. Vid planläggning behöver 
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säkerställas att oskyddade trafikanter kan ta sig på en gång- och cykelbana fram till 
busshållplatsen. 

Vatten och avlopp
Arbete pågår med att bygga ut kommunens vatten- och avloppssystem under åren 2019-
2023. En högvattenreservoar byggs för närvarande (september 2019) inom området och 
planeras stå klar år 2020. Ledningar från vattenreservoaren förläggs längs med 
Älmhultsvägen som går genom området. Föreslagna avstyckningar, placeringar av 
byggnader, planteringar, murar m.m. får inte placeras ovanpå ledningarna/ledningsrätten. 
Frågan behöver studeras närmare i planarbete och bestämmelse om u-område (område 
som anger lokalisering av ledning för allmännyttigt ändamål, t.ex. vatten- och 
avloppsledningar) behöver införas i detaljplan. Ny bebyggelse i området kommer att 
kunna anslutas till det kommunala vatten- och avloppssystemet när systemet är 
färdigutbyggt år 2023. 

Natur, kultur och rekreation

Naturvärdesinventering

Området gränsar i norr till naturområdet Risbohult som är ett riksintresse för naturvård. 
Enligt miljöbalken ska områden av riksintresse för naturvård skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada naturmiljön. Risbohult utgörs huvudsakligen av fuktiga marker och 
äldre skog med höga naturvärden. 

Vid planläggning behöver förekomsten av riksintressets utpekade värden inom området 
kontrolleras genom en naturvärdesinventering. Inventeringen bör bland annat fokusera på 
lavar och mossor som omnämns i riksintresset. Inom Risbohult finns relativt stora 
förekomster av hållaven Menegazzia terebrata, en rödlistad art med huvuddelen av sin 
utbredning i de västkustnära delarna av landet. Även mossfloran i området är artrik med 
flera rödlistade arter. Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi 
skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av 
sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner bör inte utföras. Gränsen för 
riksintresset är ungefärligt utritad och även natur som ser ut att ligga utanför riksintresset 
kan omfattas av det. 

En naturvärdesinventering behöver även omfatta jordbruksmarken i områdets södra delar. 
Lämplig tidpunkt för inventering är under sommarhalvåret. Även en riktad inventering av 
fåglar behöver ingå i naturvärdesinventeringen. Vid förekomst av rödlistade fågelarter 
behöver artskyddsdispens sökas. Öppna diken, eventuella odlingsrösen och åkerholmar 
som riskerar att försvinna vid exploatering bör inventeras. Om diken identifieras i 
jordbruksmarken bör artinventering av groddjur genomföras under våren. 

Jordbruksmark
Fastigheten Älmhult 1:4 är taxerad som lantbruksenhet och åker- och betesytorna i söder 
ingår i Jordbruksverkets geografiska informationssystem. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken 
anges att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse:
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Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk.

Det finns flera domar i Mark- och miljööverdomstolen gällande exploatering på 
jordbruksmark. Ianspråktagande av jordbruksmark behöver motiveras. Detta genom att 
besvara frågan om varför exploatering inte kan ske på annan mark än den som föreslås. 

Övrigt

Vid planläggning är det viktigt att beakta de hydrologiska förhållandena på platsen så att 
inte hydrologin eller grundvattenförekomsten i närområdet påverkas av exploatering. 
Området berörs inte av strandskydd. I Riksantikvarieämbetets databas finns inga 
kulturbyggnader, fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar dokumenterade 
inom området. I en naturvärdeskontroll genomförd av Sweco på uppdrag av sökanden 
noteras stenmurar och gamla fägator. Eventuellt behöver en arkeologisk undersökning 
genomföras. 

Service
Hindås centrum med kommersiell och offentlig service, bl. a. Hindåsskolan (årskurs f-5), 
ligger ca 1,5-2 km från området. Två förskolor ligger inom ca 650 m från området. 
Hindås nya skola, Fagerhultsskolan (årskurs 4-9) som planeras stå klar till 
höstterminsstarten 2021 ligger inom ca 1,3 km från området. För vissa delar av området 
kan avståndet till Hindåsskolan bli lite mer än 2 km. Det innebär att skolskjuts kan 
behöva anordnas för barn i årskurs f-3.

Hälsa och säkerhet
Det aktuella området påverkas av bullernivåer högre än 45 dBA, framför allt från 
tågtrafik på kust-till kustbanan mellan Göteborg - Borås. Trafikbullerförordningens krav 
på bullernivåer ska säkerställas vid planläggning.

Sveriges geologiska undersökning, SGU (myndigheten för frågor om berg, jord och 
grundvatten i Sverige) visar i jordartskarta att jordlagren i området huvudsakligen utgörs 
av morän, sandig. En mindre del av området utgörs av urberg. Områdets geotekniska 
förutsättningar och vilka konsekvenser jordlagrens beskaffenhet medför för en 
exploatering behöver undersökas närmare vid planläggning. Området är i Härryda 
kommuns radonriskkarta markerat som lågriskområde för radon. Det finns inga kända 
uppgifter om översvämningsproblematik i området. Sannolikheten att marken är 
förorenad är mycket liten. Detta måste dock klargöras i detaljplanearbetet.

Bedömning
Sektorn för samhällsbyggnad gör bedömningen att ansökan om planbesked för Älmhult 
1:4 m.fl. kan beviljas. Områdets direkta anslutning till den samlade bebyggelsen i Hindås 
innebär en naturlig utveckling av tätorten västerut, med goda förutsättningar för ett natur- 
och kollektivtrafiknära nytt bostadsområde. Vid upprättande av detaljplan behöver 
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kopplingarna till övriga Hindås säkerställas genom t.ex. gång- och cykelväg till skolor, 
förskolor, busshållplats och centrum. 

Det eventuella behovet av en ny förskola inom området behöver analyseras. Området är 
kuperat och bostäderna föreslås placeras så att de följer topografin. Terränganpassningen 
är viktig för att området ska bli trivsamt. Med anledning av områdets topografi är det 
även viktigt att hitta funktionella lösningar för dagvatten, vägar och gång- och 
cykelvägar. Det kan innebära att lutningen på Älmhultsvägen behöver jämnas ut. Med 
avseende på den trafikökning en exploatering medför behöver trafiksituationen på 
Älmhultsvägens norra del mot Göteborgsvägen utredas vid planläggning. En vägplan kan 
behöva tas fram där ny anslutning till Göteborgsvägen utreds. Även en ny koppling mot 
Fagerhultsvägen behöver utredas. 

Områdets naturvärden behöver kartläggas i en naturvärdesinventering och eventuellt 
behöver kompensationsåtgärder och anpassning ske så att kartlagda naturvärden säkras 
vid exploatering. Vid planläggning behöver ianspråktagande av jordbruksmark motiveras, 
utifrån 3 kap. 4 § miljöbalken. Jordbruksfastigheten Älmhult 1:4, söder om gamla 
Älmhultsvägen utgör en utpräglad landsbygdsmiljö. Exploatering behöver här ske 
återhållsamt med hänsyn till de mervärden den karaktärsskapande lantliga miljön medför.   

En tidig projektkalkyl har stämts av med sökande. Sektorn för samhällsbyggnad bedömer 
att sökande genom projektkalkylen visar att exploateringen är ekonomiskt genomförbar.

Sektorn bedömer att ansökan om planbesked innebär en stor åtgärd enligt Plan- och 
bygglovstaxa 2014 antagen av kommunfullmäktige den 22 september 2014.

Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Peter Wallentin 

Plan- och bygglovschef

Bilaga: 
Begäran om planbesked
Kartbilaga - Planbesked Älmhult 1:4 m.fl.
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Risbohult, riksintresse för naturvård 

Föreslagen ny bebyggelse, planansökan

Fagerhultsskolan (f-9) 
färdig HT-21

Kartbilaga: Planbesked Älmhult 1:4 m. fl.

Hindås centrum
1,5-2 km
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Kartbilaga: Planbesked Älmhult 1:4 m. fl. 

Jordbruksmark
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Busshållplats 
SlalomvägenTrafikverkets

väg. Ny infart?

Fagerhultsskolan (f-9) 
färdig HT-21

Kartbilaga: Planbesked Älmhult 1:4 m. fl. Kopplingar till Hindås 

Befintliga viktiga kopplingar

Nya viktiga kopplingar
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Försäljning av Landvetters-Backa 3:6

9

2019KS627
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Sektorn för samhällsbyggnad 
Robin Axelsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-10 2019KS627  253

Försäljning av Landvetters-Backa 3:6

Sammanfattning
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till köpekontrakt mellan Thermo-Logic 
AB och Härryda kommun. Köpekontraktet innebär att kommunen överlåter fastigheten 
Landvetters-Backa 3:6 om totalt 3 500 kvm till Thermo-Logic AB för en köpeskilling av 
1 750 000 kronor.

Överlåtelsen avser ett område som enligt detaljplan är avsett för småindustri, kontor och 
handel med skrymmande varor. Thermo-Logic AB avser upprätta två byggnader på 
platsen innehållande lager, verkstad och kontor med snart 20 anställda. Företaget har idag 
sin verksamhet i området och har vuxit ur sina lokaler då de är i en expansiv bransch. De 
arbetar med energioptimering, teknisk isolering, sprayisolering, tätning, ytbehandling, 
korrosionsskydd, kondensskydd, betonglyftning och markstabilisering. Arbetet sker 
nästan uteslutande ute hos kund och de handhar inga giftiga kemikalier som kräver 
klassificering. Anläggningen kommer att hålla sig inom ramarna för vad detaljplanen 
tillåter vad gäller buller.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt mellan Härryda kommun och Thermo-Logic 
AB enligt föreliggande förslag. 

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

Anders Ohlsson
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:  10.10.2019

Skala:  1:10000 200 m Page 277 of 1185
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Antagande av detaljplan för del av Råda 1:9 
m.fl. äldreboende för och bostäder i Säteriet

10

2018KS422
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Sektorn för samhällsbyggnad
Erik Olmårs

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-14 2018KS422  214

Antagande av detaljplan för del av Råda 1:9 m.fl. äldreboende för och 
bostäder i Säteriet

Sammanfattning
I budgeten för 2017 fastställde kommunfullmäktige den 14 november 2016 § 148, att det 
för varje nytillkommande verksamhet ska prövas om den kan utföras av annan utförare. 
Som ett led i detta fick förvaltningen i uppdrag att sälja en del av fastigheten Råda 1:9 för 
uppförande av nytt vård- och omsorgsboende (äldreboende). 

Efter genomförd upphandling utsåg kommunstyrelsen den 5 mars 2018 § 87, Attendo 
Sverige AB att uppföra, äga och driva äldreboendet. I beslutet anges att detaljplanens 
huvudsakliga uppgift är att möjliggöra ett äldreboende, men att byggrätt kommer ges för 
ytterligare bostäder eller annan bebyggelse om så bedöms lämpligt i detaljplanearbetet.

Aktuellt detaljplaneförslag ger möjlighet att bygga äldreboende och bostäder i form av 
flerbostadshus. Bebyggelsen föreslås få uppföras i fyra våningar i planens östra del, där 
äldreboendet är tänkt att ligga, och högst sex våningar i dess västra del. Mot Platåvägen 
och Bokgården föreslås bebyggelsen utformas på ett stadsmässigt sätt med möjlighet till 
verksamhetslokaler i bottenvåningen.

Förslaget har varit utställt för granskning i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, under perioden 22 augusti–9 september 2019. Efter granskning av 
detaljplanen har planhandlingarna redaktionellt justerats och förtydligats utifrån inkomna 
synpunkter.

Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan, ÖP 2012 och med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap. miljöbalken 
Förslaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken överträds.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar detaljplan för del av Råda 1:9 m.fl. Äldreboende och bostäder i 
Säteriet, Härryda kommun enligt föreliggande förslag.
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Ärendet
I budgeten för 2017 fastställde kommunfullmäktige den 14 november 2016 § 148, att det 
för varje nytillkommande verksamhet ska prövas om den kan utföras av annan utförare. 
Som ett led i detta fick förvaltningen i uppdrag att sälja en del av fastigheten Råda 1:9 för 
uppförande av nytt vård- och omsorgsboende (Äldreboende). Marken ska säljas på 
marknadsmässiga villkor till exploatör eller annan utförare som ska uppföra, äga och 
driva särskilt boende för äldre, där kommunen sedan köper platser.

Efter genomförd upphandling utsåg kommunstyrelsen den 5 mars 2018 § 87, Attendo 
Sverige AB att uppföra, äga och driva äldreboendet. I beslutet anges att detaljplanens 
huvudsakliga uppgift är att möjliggöra ett äldreboende, men att byggrätt kommer ges för 
ytterligare bostäder eller annan bebyggelse om så bedöms lämpligt i detaljplanearbetet. 
Detaljplanen har tagits fram av kommunen i samarbete med fastighetsbolagen Trollängen 
Bostad AB och Eirhem AB, som arbetar på uppdrag av Attendo AB.

Bostadsområdet Säteriet, Mölnlycke där det aktuella planområdet ingår, är utpekat i 
Härryda kommuns översiktsplan, ÖP2012, som utbyggnadsområde på kort sikt, det vill 
säga inom tio år.

Aktuellt detaljplaneförslag ger möjlighet att bygga äldreboende och bostäder i form av 
flerbostadshus. Bebyggelsen föreslås få uppföras i fyra våningar i planens östra del, där 
äldreboendet är tänkt att ligga, och högst sex våningar i dess västra del. Mot Platåvägen 
och Bokgården föreslås bebyggelsen utformas på ett stadsmässigt sätt med möjlighet till 
lokaler i bottenvåningen. Parkering för både äldreboende och bostäder avses lösas inom 
planområdet. Parkering för bostäder bedöms behöva lösas med garage i källare/suterräng. 
Angöring till planområdet sker via Platåvägen och Bokgården. Äldreboendets entré 
vänder sig österut, där också vändmöjlighet finns för sopbil och andra fordon. I planens 
sydöstra del får marken inte förses med byggnad men kan användas för parkering.

Förslaget har varit utställt för granskning i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, under perioden 22 augusti–9 september 2019. Efter granskning av 
detaljplanen har planhandlingarna redaktionellt justerats och förtydligats utifrån inkomna 
synpunkter.

Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan, ÖP 2012 och med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap. miljöbalken. 
Förslaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken överträds.

Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef Peter Wallentin

      Verksamhetschef plan och bygglov

Bilagor:
Plankarta med bestämmelser inklusive illustrationskarta
Planbeskrivning med genomförande
Fastighetsförteckning
Utlåtande
Samrådsredogörelse 
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PLANBESKRIVNING 

INLEDNING 

Härryda kommun har ett växande behov av äldreboendeplatser samt ett generellt behov av 
fler bostäder. I Härryda kommuns Lokalresursplan 2019-2023 anges behov av fler platser i 
särskilt boende för äldre (äldreboende) i Mölnlycke. 
 
För att göra det möjligt att bygga ett äldreboende i det aktuella området i södra delen av 
Säteriet behöver en ny detaljplan upprättas som reglerar hur marken i området ska användas. 
Förutom äldreboende föreslår planen byggrätt för bostäder och möjlighet för handel och 
service.  
 
Äldreboendet kommer att ägas och drivas i extern regi. Planarbetet leds av kommunen med 
medverkan av Attendo Sverige AB, som av kommunstyrelsen utsetts att uppföra och driva 
äldreboendet. 
 
 
 
 
 

 

Planområdets läge i Mölnlycke markerat i rött. 

Rådasjö
n

Mölnlyckemotet 

Mölnlycke 
centrum 
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Uppdrag 
Uppdraget att upprätta en detaljplan för ett äldreboende kommer från lokalresursplan och 
bostadsförsörjningsprogram 2017-2021 (fastställd av kommunfullmäktige 14 november 
2016) samt kommunens budget som beslutades samma datum. Uppdraget finns också med i 
lokalresursplan och bostadsförsörjningsprogram 2019-2023, fastställda av 
kommunfullmäktige 19 november 2018. 
 
I samband med budgeten fastställde kommunfullmäktige den 14 november 2016 att det för 
varje nytillkommande verksamhet ska prövas om den kan utföras av annan utförare. Som ett 
led i detta fick förvaltningen i uppdrag att sälja en del av fastigheten Råda 1:9 för 
uppförande av nytt vård- och omsorgsboende (äldreboende). Marken ska säljas på 
marknadsmässiga villkor till exploatör eller annan utförare som ska uppföra, äga och driva 
äldreboendet, där kommunen sedan köper platser.  
 
Efter upphandling utsåg kommunstyrelsen den 5 mars 2018 Attendo Sverige AB att uppföra, 
äga och driva äldreboendet. I beslutet anges att detaljplanens huvudsakliga uppgift är att 
möjliggöra ett äldreboende, men att byggrätt kommer ges för ytterligare bostäder eller annan 
bebyggelse om så bedöms lämpligt i detaljplanearbetet. Detaljplanen har tagits fram av 
kommunen i samarbete med fastighetsbolagen Trollängen Bostad AB och Eirhem AB, som 
arbetar på uppdrag av Attendo AB. 
 
Detaljplanens syfte 

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga äldreboende och bostäder. 
Planförslaget tillåter också handel och service samt parkering. 

 
Detaljplanens huvuddrag 
Detaljplaneförslaget ger möjlighet att bygga äldreboende och bostäder i form av 
flerbostadshus. Bebyggelsen föreslås få uppföras i fyra våningar i planens östra del och 
högst sex våningar i dess västra del. Mot Platåvägen och Bokgården föreslås bebyggelsen 
utformas på ett stadsmässigt sätt med möjlighet till lokaler i bottenvåningen. Parkering för 
både äldreboende och bostäder avses lösas inom planområdet. Parkering för bostäder 
bedöms behöva lösas med garage i källare/suterräng. 
 
Angöring till planområdet sker via Platåvägen och Bokgården. Äldreboendets entré vänder 
sig österut, där också vändmöjlighet finns för sopbil och andra fordon. I planens sydöstra del 
får marken inte förses med byggnad men användas för parkering.  
 
Befintlig transformatorstation avses flyttas till ett nytt läge inom planområdet. Befintlig 
återvinningsstation för Förpacknings- och tidningsinsamlingen avses ligga kvar i sitt 
nuvarande läge och får likt transformatorstation planstöd i detaljplanen.  
 
Ändringar efter granskning  
Efter granskningen har redaktionella ändringar/kompletteringar gjorts i främst 
planbeskrivning delvis utifrån inkomna synpunkter under granskningen: 

 Komplettering/förtydligande i planbeskrivning kring: brandposter, inlösen av mark, 
tryckstegring och angöringsplatser. 
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Ändringar mellan samråd och granskning  
I tillägg till vissa mindre justeringar har följande ändringar genomförts mellan samråd och 
granskning: 

 Ett område i östra delen av planområdet planläggs som allmän platsmark, gata, 
istället för kvartersmark. Gång- och cykelbanan längs planens östra gräns har kortats 
något. 

 Området för teknisk anläggning i nordöst har delats upp i två specificerade området, 
ett för befintlig återvinningsstation och ett för transformatorstationen som ges ett nytt 
läge söder om återvinningsstationen. 

 Ett område med allmän platsmark (gata) på befintlig vändplats i sydväst har tagits 
bort. 

 Högsta tillåtna höjd för byggnader har ändrats från en generell högsta tillåten 
nockhöjd om 21 meter till en nockhöjd om +100 meter över nollplanet i öster (gatan i 
anslutning har en höjd på cirka +85, vilket möjliggör fyra våningar äldreboende) och 
en byggnadshöjd angivet över nollplanet i väster och norr (som möjliggör fem till 
sex våningar utmed Platåvägen). Utöver angiven byggnadshöjd tillåts takkupor, 
trapphus/hisschakt och tekniska installationer att sticka upp. 

 Bebyggelsens placering har specificerats och föreslås ligga utmed gatorna. 
Planområdets inre delar avses användas som gårdsyta och får förses med 
komplementbyggnader. Underjordisk byggnad/garage tillåts under vissa delar av 
gården. 

 Bestämmelser har införts som tillåter att balkonger sticker ut över gata och krav på 
högre bjälklagshöjd i entréplan för att möjliggöra verksamheter. 

 Användningen parkering (P) har lagts till kvartersmarken för att möjliggöra att en 
framtida parkeringsanläggning kan avstyckas av lantmäteriet och utgöra en egen 
fastighet. 

 

   
Plankarta SAMRÅD Plankarta GRANSKNING  
 
Planhandlingar 
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.  
Till planen fogas illustrationskarta och planbeskrivning. Inkomna yttranden under samrådet 
har sammanställts och besvarats i en samrådredogörelse. Efter granskning tillkommer 
utlåtande över inkomna synpunkter. 
 
Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt att 
redovisa de förutsättningar och de syften planen har liksom de organisatoriska, tekniska, 

Page 286 of 1185



4 (32) 
 

 

Antagandehandling för del av Råda 1:9 m.fl., ÄLDREBOENDE OCH BOSTÄDER I SÄTERIET 

ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Planbeskrivningen och illustrationskartan 
har ingen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara vägledande vid tolkning av planen. 
 
Utredningar 
Följande utredningar och undersökningar har utförts i samband med framtagandet av 
detaljplanen: 
 

 Geoteknisk utredning (PM och MUR), Ramböll 2016-05-19 
 Geotekniskt utlåtande, Norconsult 2018-12-11 
 Hydrogeologiskt utlåtande, Norconsult 2018-12-19 
 VA- och dagvattenutredning, Ramböll, 2019-02-22 
 Trafikbullerutredning, ÅF 2019-02-18 
 Naturvärdesinventering, Härryda kommun 2019-06-11 
 Solstudier, Kjellgren Kaminsky Architecture, 2019-07-10 

 
 

PLANDATA 

Läge, avgränsning och storlek 
Planområdet ligger i bostadsområdet Säteriet cirka en kilometer nordväst om Mölnlycke 
centrum. Planområdet begränsas av Platåvägen i väster och Rönngården i öster samt av 
Säteriskolan i söder och en lokalgata i norr. 
 
Planområdets areal är cirka 8400 kvadratmeter. 
 
Markägoförhållanden 

Kommunen äger all mark inom planområdet, undantaget den del vid östra plangränsen som 
föreslås planläggas som gata och gång- och cykelbana. Denna del ägs av Förbo AB. 
 

 
Kommunens mark markerad i blått.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan för Härryda kommun – ÖP 2012 

Härryda kommuns översiktsplan (ÖP2012), antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 
2012. Enligt översiktsplanen ska de befintliga tätorterna utvecklas, byggnation ske kring 
kollektivtrafik/infrastruktur och en noggrann avvägning göras mellan vad som ska 
exploateras och vad som ska bevaras.  
 
Bostadsområdet Säteriet, där det aktuella planområdet ingår, anges i översiktsplanens 
markanvändningskarta som utbyggnadsområde för bostäder på kort sikt, det vill säga inom 
tio år. Detaljplanen bedöms ligga i linje med översiktsplanens intentioner. 
 

 
 

Utdrag ur ÖP 2012, markanvändningskarta för Mölnlycke. 
Planområdet är markerat med gul ring. 

 

 
Bostadsförsörjningsprogram 

I Härryda kommuns bostadsförsörjningsprogram 2019-2023, fastställt av 
kommunfullmäktige 19 november 2018, anges cirka 75 lägenheter i planområdet.  
 
Lokalresursplan 

I Härryda kommuns lokalresursplan 2019-2023, också den fastställd av kommunfullmäktige 
19 november 2018, anges att det planeras för ytterligare ett särskilt boende med 54 platser i 
Mölnlycke, vilket kommer att ägas och drivas i extern regi och där kommunen kommer att 
köpa platser.  
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Göteborgsregionens strukturbild 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Göteborgsregionens strukturbild,  
med utvecklingsstråket genom Härryda kommun 
markerat i rött  

 
Gällande detaljplaner 

Planområdet omfattas idag till större del av en stadsplan (S-12) upprättad 1970, laga kraft 
1972, som anger markanvändningen allmänt ändamål, det vill säga verksamheter med stat, 
kommun eller landsting som huvudman (A), barnstuga (N) och gata. Större delen av området 
är markerat som mark som inte får bebyggas (prickad mark). 
 
En liten bit av planområdets östra del omfattas även av stadsplan S-4, fastställd 1969. I den 
anges bostadsändamål (B) och mark som inte får bebyggas (prickad mark). 
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Gällande detaljplaner. Planområdet markerat med grönstreckad linje. 
 
Riksintressen 

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

Rådasjön, som ligger som närmast ca 650 meter väster om och ca 450 meter söder om 
planområdet, utgör dricksvattentäkt för Mölndals stad och reservvattentäkt för Göteborg 
stad. Vattenskyddsområdet omfattar utöver Rådasjön även ett landområde utmed sjön och 
Mölndalsån. Härryda kommun har beviljats tillstånd för nedläggning av dricksvattenledning 
i Rådasjön.  
 
Skyddsföreskrifterna för Rådasjön, beslutade av Länsstyrelsen 1996-06-25, reglerar bl a att 
allmän aktsamhet enligt 19 kap 1§ vattenlagen ska iakttas inom skyddsområdet för att inte 
sjön ska förorenas.  
 
Planområdet ingår inte i befintligt vattenskyddsområde, men Mölndals stad arbetar för 
närvarande med en översyn av vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna för Rådasjön. 
Skyddsområdet och föreskrifterna föreslås bli större och mer omfattande än de gällande.  
 
Kulturmiljöplan 

Planområdet omfattas inte av några utpekade kulturmiljöer i Härryda kommuns 
Kulturmiljöplan (2012). 
 
Naturvårdsplan 

Området omfattas av hänsynsnivå 4 enligt kommunens Naturvårdsplan (2012), eftersom det 
ingår i områden som är klassade som värdefullt landskap. Här gäller riktlinjen ”Vid all 
exploatering ska iakttas extra stor försiktighet med hänsyn till de speciella värden som pekas ut 
för de olika områdena”. Området ingår i landskapsområde L2 Pixbo – Mölnlycke – Wendelsberg 
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som är kommunens mest värdefulla lövskogsområde med hänsyn till artrikedom kopplat till 
lavar, insekter och fåglar som är knutna till gamla träd. Hela landskapsområdet är ett 
lövskogsrikt tätortsområde och värdet ligger dels i helheten av lövskogsbeståndet samt dels i de 
många arterna som är knutna till skog med lång kontinuitet. Naturvårdsplanen anger att ”stor 
hänsyn bör tas till äldre och grövre lövträd vid all planering, exploatering och skötsel. En del av 
området ingår i en av de regionalt värdefulla gröna kilarna som finns med i överenskommelsen 
om Strukturbild för Göteborgsregionen.” Området ingår också i en värdetrakt för skyddsvärda 
träd. 
 
Hänsynsnivå 4 och landskapsområde L2 har olika omfattning och utbredning, men båda 
innefattar hela centrala Mölnlycke samt stora delar av norra och sydvästra tätorten, 
 
Utanför planområdet, direkt söder och väster om Säteriets bostadsområde, ligger Rådasjöns 
naturreservat med höga natur- och kulturvärden.  
 
Grön plan 

Grön plan togs fram och utgjorde underlag till utformningen av kommunens översiktsplan 
ÖP2012. Planen formulerar en vision, beskriver en målbild och klargör riktlinjer för 
utvecklingen av grönytorna inom tätorterna samt anger ett antal fokusområden i kommunens 
tätorter. 
 
Planområdet omfattas inte av några utpekade fokusområden i Grön plan. 
 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

Natur och topografi 

Topografi 
Planområdet består till stor del av en kulle som sluttar främst åt väster och söder. På kullen 
finns berg i dagen i form av flera hällar. 
 
Natur 
Kommunens ekologer har inför granskningen utfört en inventering av naturvärdena inom 
planområdet, som komplettering till det översiktliga utlåtande som gjordes inför samrådet. 
För fullständig redovisning, se Naturvärdesinventering, Härryda kommun (2018-09-14, 
justerad 2019-06-11). 
 
Grönområdet intill befintlig förskola i planområdets sydöstra del är lövskogsdominerat och 
har kuperad terräng. Områdets sydöstra del är inhägnad och används som utegård för 
förskolan. Här finner man rönn, brakved, apel, tall, lind samt en stor mängd ek. I området 
utanför utegården hittar man ek, en, hassel samt några äldre tallar och stora ytor täcks av den 
förvildade trädgårdsväxten oxbär. Västlig hakmossa växer i området och det är en av 
Skogsstyrelsens signalarter för skogar med höga naturvärden. 
 
I Artportalen har flera fynd av rödlistade fåglar rapporterats från området Säteriet, Råda, 
Härryda kommun år 2006-2018 (med en radie av 160 meter från vägen som gränsar till 
grönområdets norra del), se vidare i Naturvärdesinventeringen. 
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Kommunens ekologer bedömer att området inte hyser så anmärkningsvärda naturvärden att 
det hindrar nybyggnation, men att en bit av naturområdet bör sparas för att bevara grönytor i 
bostadsområdet. Då man sparar grönyta ska man ta hänsyn till vilka träd som har högst bio-
topvärde och spara flest möjligt av dem. Träden som har störst biotopvärde är nio ekar med 
stamdiameter över 40 cm, två äldre tallar med begynnande platt krona samt en grov lind. 
Den grova linden har påtagligt biotopvärde och bör sparas i första hand.  
 
Träden i sig utgör livsmiljö för andra arter och bidrar till spridningsvägar i landskapet både 
för fåglar, lavar, svampar och skalbaggar. Sannolikheten att dessa träd ska kunna utgöra vär-
defulla biotoper även i framtiden är hög då man beaktar landskapets kontinuitet och påträf-
fade arter i området samt i angränsande naturreservat.  
 
Om man tar ned en del av träden minskar områdets biotopvärde för fåglar och arter som 
västlig hakmossa som vill ha hög luftfuktighet. De träd som är kvar kan ändå fortsätta vara 
viktiga biotoper för de arter som trivs i äldre träd, särskilt om de får stå solbelyst.  
 
I området hänger fågelholkar som eleverna på Säteriskolan troligtvis tillverkat. Vid 
avverkning av träd med fågelholkar bör holkarna sparas och sättas upp på nya träd i 
närområdet. I tillägg till detta påpekar Länsstyrelse i sitt samrådsyttrande att avverkning och 
borttagande av holkar uppsatta för fågellivet ska anpassas i tid så att inte fågelhäckningar 
spolieras. Lämplig tid för avverkning är under höst och vinter. 
 
Att bevara större träd i området är positivt för naturvärden knutna till träden och det 
påverkar även människorna som kommer använda ytan positivt. Träden ger skugga om 
sommaren och tillför estetiska värden som påverkar människors välbefinnande. Träden kan 
förutom skugga och fågelsång erbjuda hälsosamma visuella sinnesintryck. Sinnesintryck 
från lättillgänglig natur har visat sig ge en rad fördelar i form av vila, trygghet och 
återhämtning från stress samt sjukdom. De positiva hälsoeffekterna märks redan om man har 
utsikt över natur från sitt fönster (Naturvårdsverket 2006). Hälsoeffekterna har särskild vikt 
om det ska bli ett äldreboende eftersom äldre vistas mer tid i hemmet. 
 
Biotopskydd allé 
Inom planområdets sydöstra del står tre lindar som har bedömts ingå i en allé. Lindarna står i 
nord-/sydlig riktning längs med gångbanan i öster. Allén fortsätter sedan åt sydväst längs 
Säteriskolan. Alléer omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken och 
för åtgärder krävs dispens. De tre lindarna står inom kvartersmark som inte får förses med 
byggnad. Området planeras att användas för parkering. De tre lindarna bedöms kunna 
rymmas inom planförslaget utan åtgärder. 
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Vy åt norr. Gångbanan och de tre lindarna som bedöms ingå i en allé.  
 
Arkeologi 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. 
 
Markförhållanden 

Geoteknik  
Under 2016, i ett inledande skede i planarbetet, genomfördes en geoteknisk och bergteknisk 
utredning av Ramböll. Fokus var då främst på byggnation av ett äldreboende. Resultaten av 
utredningen redovisas i PM och MUR Geoteknisk utredning Råda 1:9, 2016-05-19. 
 
Syftet med den geotekniska och bergtekniska utredningen var att kartera de geotekniska och 
bergtekniska förhållandena i planområdet och de förutsättningar som råder för planerade 
byggnaders grundläggning samt att utreda områdets stabilitetsförhållande, risk för 
blocknedfall och radonförekomst. 
 
Utredningen utgår från framtida bebyggelse med 3-4 våningar.  
 
Geotekniska rekommendationer 
Grundläggning av byggnaderna bedömdes i utredningen kunna ske ytligt på den 
underliggande moränen eller direkt på berg. Sedimentlager behöver schaktas ur ner till den 
underliggande moränen eller till berg i fall det inte förekommer morän. 
 
Bergschakt kommer att vara aktuellt på den delen av området där berg i dagen finns men 
troligen i en större utsträckning mot öster. För att kunna uppskatta omfattning på jord- och 
bergschakt rekommenderas kompletterande undersökning utföras där djup till berg och 
sedimentlagers tjocklek undersöks efter det att exakt placering av byggnaderna samt 
grundläggningsnivån blir fastställd.  
 
Jorden är känslig för flytjordsproblem på grund av sitt siltinnehåll. Detta bör beaktas vid 
schakt vid stark nederbörd. Länsstyrelsen har (e-post 2019-02-28) påpekat att detta också 
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innebär att eventuellt länshållningsvatten från schakter är svårare att rena innan utsläpp till 
recipient och att man vid dimensionering av länsvattenreningen behöver ta hänsyn till detta. 
 
I dagsläget bedöms berget i planområdet vara stabilt, då berget utgörs av en rundhäll och då 
även de mindre branterna uppvisar ur stabilitetssynpunkt gynnsamma sprickriktningar. Vid 
eventuell bergschakt med slänter högre än 2 m, bör bergssakkunnig kallas till platsen för 
stabilitetsbedömning, eftersom sprickgrupper vilka kan orsaka stabilitetsproblem har 
identifierats.  
 
Ovanstående utredning har inför granskningen kompletterats med ett geotekniskt utlåtande, 
utfört av Norconsult på uppdrag av Härryda kommun (Norconsult 2018-12-11). För att 
utreda eventuell påverkan på grundvattnet har även ett hydrogeologiskt utlåtande utförts 
(Norconsult 2018-12-19). 
 
I de båda utlåtandena konstateras följande: 
 
Geotekniska förhållanden 
Inga geotekniska fältundersökningar såsom borrningar och provtagningar har nyligen utförts 
inom området. Utifrån jordartskarta, fältobservationer samt tidigare utförda undersökningar 
(GF 1969) bedöms området utgöras till stor del av berg. Sediment med begränsad mäktighet 
förekommer inom området. Jorden består av ett relativt tunt lager sediment ovanpå sandig 
morän eller direkt på berg. Sedimenten är fast lagrade och bedöms utgöras främst av sand 
och silt och jorddjupen bedöms ej överstiga ca 5m. Berg i dagen redovisas på planritning 
G01 i MUR, daterad 2016-04-21. 
 
Jordstabilitet 
Inga problem med stabilitet förväntas i området med hänsyn till topografin och geotekniska 
förhållanden. 
 
Grundläggning 
Högre bebyggelse utgör för aktuell plan ingen skillnad i geoteknisk bedömning. Byggna-
derna kommer att kunna grundläggas på samma sätt som beskrivs i tidigare utförd utredning 
(Ramböll 2016): Grundläggning av byggnaderna bedöms kunna ske ytligt på den underlig-
gande moränen eller direkt på sprängbotten eller sprängstensfyllning på berg. Sedimentlager 
behöver schaktas ur ner till den underliggande moränen eller till berg i fall det inte förekom-
mer morän. 
 
Bergschakt kommer att vara aktuellt på den delen av området där berg i dagen finns men tro-
ligen i även till viss del i den östra delen av området, beroende på planerade byggnaders 
grundläggningsnivå. För att kunna uppskatta omfattning på jord- och bergschakt rekommen-
deras kompletterande undersökning utföras, i senare projekteringsskeden, där djup till berg 
och sedimentlagers tjocklek undersöks efter det att exakt placering av byggnaderna samt 
grundläggningsnivån blir fastställd. Jorden är känslig för flytjordsproblem på grund av sitt 
siltinnehåll. Detta bör beaktas vid schakt vid stark nederbörd. 
 
Hydrogeologiska förutsättningar och grundvattenpåverkan 
Planområdet är beläget på omkring +80 till +85 m ö.h. Marken sluttar i anslutning till områ-
det mot Rådasjön som ligger på nivå +50 m ö.h. Öster ut stiger markytan till nivåer på om-
kring +105 m ö.h. 
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Geologin består i huvudsak av berg i dagen eller berg på ringa djup som överlagras av san-
dig, siltig morän. Ett antal energibrunnar finns belägna strax öster om planområdet, det redo-
visade jorddjupet i brunnsprotokollen varierar där mellan 0–4 meter och enligt SGU:s jord-
djupsmodell ökar jorddjupen snabbt mot norr, syd och väster ut med undantag av lokala 
bergsklackar. 
 
Området tillhör SMHI:s delavrinningsområde utlopp till Rådasjön. De högsta grundvattenni-
våerna inom området förväntas därmed i anslutning till vattendelaren öster om planområdet. 
 
I anslutning till planområdet finns ett antal privata energibrunnar belägna. Grundvattennivån 
i de högst belägna energibrunnarna (på Törnrosvägen och Astervägen), i anslutning till vat-
tendelaren, ligger på omkring +70 till +80 m ö.h., vilket motsvarar ett djup på omkring 15–
35 m under markyta. Strax norr om planområdet ligger grundvattennivån i energibrunnarna 
på omkring +66 m ö.h., vilket motsvarar ett djup på 22 meter. Grundvattnet bedöms följa to-
pografin och flöda väster och söder ut mot Rådasjön där grundvattennivån är uppmätt till 
+50 m ö.h. En konservativ bedömning innebär därmed att grundvattennivån inom planområ-
det inte kommer överstiga +75 m ö.h., motsvarande 5–10 m under markyta 
 
Anläggandet av garage som lägst 3,5 meter under mark bedöms inte innebära ett behov av 
avledning av grundvatten. Den analytiskt framtagna grundvattennivån inom planområdet 
överstiger inte +75 m ö.h., vilket innebär att garaget kommer anläggas ovan 
grundvattenytan. 
 
Radon 
Vid nybyggnation kopplas markradonklassningen samman med krav på huset, framför allt 
utförandet av grundkonstruktionen.  
 
Med hänsyn tagen till mätresultaten och befintliga markförhållanden klassificeras marken 
som låg- till normalradonmark. Byggnader på normalradonmark skall utföras 
radonskyddande.  
 
Vid byggnationen kommer en stor del av befintlig jord schaktas bort och bergschakt 
kommer att utföras, vilket kan komma att förändra de radonförhållandena. En 
kompletterande mätning när schakt- och sprängningsarbetena är avslutade rekommenderas 
då det eventuellt kan innebära en ändrad klassificering av marken. 
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Bergsknallen på gården till befintlig förskola inom området. 
 

Bebyggelse  

Befintlig bebyggelse 
Planområdet ligger i södra delen av Säteriet, ett område med flerbostadshus planerat och 
uppfört under sent sextio- och tidigt sjuttiotal. Området följer tidens planeringsideal med 
trafikseparering och enhetligt utformade trevåningsbyggnader med stora öppna gårdar vända 
mot den omgivande naturen. Området ägs av Förbo, som genomför etappvis renovering och 
utveckling av byggnader och utemiljö. I norra delen av Säteriet har ett antal nya radhus och 
en ny förskola uppförts enligt detaljplan från 2013. I samma plan uppförs under 2019 också 
ett flerbostadshus med ca 50 lägenheter i Förbos regi. Söder om planområdet ligger 
Säteriskolan, också den nyligen renoverad, i ett antal envåningsbyggnader på båda sidor om 
gatan. 
 
I planområdets sydöstra del finns en numera nedlagd förskola i en våning. Den avses rivas 
för att möjliggöra den nya bebyggelsen. I områdets nordöstra hörn finns en 
transformatorstation och en återvinningsstation. Återvinningsstation avses ligga kvar i sitt 
befintliga läge medan transformatorstation flyttas till en plats strax söder om 
återvinningsstationen. Tidigare låg även en miljöstation/sophus som betjänade Förbos 
bostäder i denna del av planområdet. Den har under planarbetes gång flyttats till Förbos 
mark på motsatt sida gata och ersatts av underjordiska behållare. 
 
Vid Platåvägen i områdets sydvästra del finns en busshållplats med tillhörande kur. 
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Befintlig förskolebyggnad inom området. Befintlig transformatorstation och återvinningsstation 
 
 

  
Befintliga bostadshus inom Säteriet. 
 
Föreslagen bebyggelse  
Inom planområdet föreslås ny bebyggelse i form av äldreboende (på plankartan betecknat 
med D – vård, en bestämmelse som också tillåter andra typer av vård) och bostäder (B) få 
uppföras med en höjd av högst fyra till fem våningar i öster och högst sex våningar i väster.  
Mot Platåvägen regleras höjden med en byggnadshöjd angivet över nollplanet. Höjden följer 
Platåvägens lutning och trappas uppåt från +97 till +101. Utöver byggnadshöjden får 
trapphus och takkupor uppföras till max 40 procent av takfotens längd inom respektive 
egenskapsgräns (f4). Byggnadshöjden ihop med bestämmelsen om takkupor avser 
möjliggöra en bebyggelse om fem våningar plus en takvåning längs med Platåvägen och 
fyra våningar plus en takvåning utmed en del av Bokgården i nordöst. I detaljplanen regleras 
också att entrévåningen utmed Platåvägen/Bokgården ska ha en våningshöjd på minst 3,6 
meter (f3). Syftet är att möjliggöra lokaler i bottenvåningen samt möjliggöra för eventuella 
lägenheter att uppföras en halvtrappa upp för att minimera insyn från gatan. Bestämmelsen 
syftar även till att skapa en mer stadsmässig bebyggelse vilket även samspelar om 
angränsade planarbete i Säteriet. Bestämmelsen om förhöjd entrévåning gäller ett djup om 
minst 6 meter samt medger dessutom att ett demonterbart mellanbjälklag som inte är en 
förutsättning för byggnadens bärande konstruktion får uppföras. 
 
I öster, mot Rönngården, regleras höjden med en nockhöjd på +100 meter över nollplanet. 
Syftet är att möjliggöra ett äldreboende på fyra våningar. Gatan i dess anslutning har en höjd 
på cirka +85 meter. 
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Komplementbyggnader inom området föreslås få uppföras med en nockhöjd av maximalt 
4,5 meter (f1). 
 
Planförslaget tillåter högre byggnader än de befintliga, vilket bedöms rimligt med hänsyn till 
platsens relativt centrumnära läge i ett område som pekats ut som utvecklingsområde för 
bostäder i kommunens översiktsplan (ÖP2012) och intentionerna i den förtätning och 
förändring av områdets karaktär där både denna plan och Förbos planerade utveckling ingår, 
se Angränsande planering nedan. Högst bebyggelse tillåts åt väster mot Platåvägen och 
något lägre tillåts åt öster för att anpassa bättre mot befintlig bebyggels som har tre våningar. 
 
Planförslaget styr bebyggelsens omfattning och placering genom att ange mark som inte får 
förses med byggnad, så kallad prickmark, samt mark som endast får förses med 
komplementbyggnad, så kallad korsmark. Inom prickmark tillåts parkeringsplatser anläggas 
vilket är tanken för den sydöstra delen av planområdet. Inom en del av korsmarken tillåts 
underjordisk byggnad/garage (e1). Tanken är att denna del ska byggas över med planterbart 
bjälklag (garage). Mot Platåvägen finns en 1 meter bred remsa prickmark (förgårdsmark), se 
Gata och trafik nedan. 
Mot Platåvägen i väster och Bokgården i norr bestäms också att huvudbyggnad ska placeras 
i gräns mot gata (i norr) och mot prickmark mot gata (förgårdsmark) (i väster) (p1) och att 
alla trapphus ska entré mot gatan (f5). Detta för att få ett mer tydligt och stadsmässigt 
gaturum samt för att ge liv åt gatan. 
 
Mot Platåvägen i väster och Bokgården i norr medges att balkonger och burspråk får kraga 
ut (högst 2,2 meter) från fasad ut över allmän plats/gata (samt prickmark mot gata) om 
underkant är belägen minst 3,6 meter över markens nivå (f2). Mot Platåvägen får 
utkragningen ske både över prickmarken (förgårdsmarken) och gatumarken. 
 
Planen styr inte inom vilken del äldreboende respektive bostäder får byggas. Kombinationen 
av användningarna D (vård) och B (bostäder) möjliggör olika typer av boende, med inga 
eller olika grader av anpassning till särskilda behov hos de boende. Utformningen av planen 
utgår från att äldreboendet placeras i östra delen och uppföras i fyra våningar med cirka 60 
äldreboendeplatser, enligt genomförd upphandling (se ovan). 
 
Användningen C (centrum) möjliggör eventuell framtida service och handel i området. I 
denna användningsbeteckning ingår också olika typer av samlingslokaler. 
 
Användningen P (parkering) möjliggör en eventuell självständiga parkeringsanläggning som 
kan avstyckas av och utgöra en egen fastighet. 
 
I planområdets nordöstra del finns två områden med beteckning E (område för teknisk 
anläggning). E1 preciserar användning transformatorstation, till detta område avses befintlig 
transformatorstation flyttas. E2 preciserar användning återvinningsstation, inom detta område 
finns en befintlig återvinningsstation. Ytan möjliggör även en mer långsmal utformning av 
återvinningsstationen om det skulle behövs med hänsyn till närhet till gatan. 
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Plankarta med förslag till bestämmelser.   
 
Illustrationskartan visar exempel på en byggnad för äldreboende med ca 60 platser och 
flerbostadshus innehållande 80-100 bostäder beroende på lägenhetsstorlek. 
 
Behov av parkeringar föreslås lösas i källare/suterräng under tänkt bostadsbebyggelse, i 
garage under delar av gårdsytan samt markparkering i öster, se vidare under Parkering 
nedan. 
 
 

Bokgården 

Rönngården 

Page 299 of 1185



17 (32) 
 

 

Antagandehandling för del av Råda 1:9 m.fl., ÄLDREBOENDE OCH BOSTÄDER I SÄTERIET 

 
Illustrationskarta som visar det planerade äldreboendet mot den befintliga bebyggelsen i Rönngården i öster 
och flerbostadshus utmed Platåvägen och Bokgården i väster och norr.  
Illustration: Kjellgren Kaminsky Architecture  
 

Solstudie 
Arkitektkontoret Kjellgren Kaminsky Architecture har tagit fram solstudier för föreslagen 
bebyggelse för vårdag-/höstdagjämning (20 mars/23 september), sommarsolstånd (21 juni) 
samt två ytterligare datum där emellan, se nedan. Studierna visar att det är främst 
äldreboendet och dess höjd som påverkar befintlig bebyggelse. I mars månad når skuggan 
från äldreboendet befintliga huskroppar på eftermiddagen/kvällen i olika grad. Den 29 mars 
kl 17 når skuggan precis befintliga huskroppar i Rönngården. I april månad avtar 
skuggningen på eftermiddagen/kvällen. Avståndet mellan föreslagen bebyggelse och 
befintlig bebyggelse i öster (Rönngården) är 26 meter.   
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Solstudie över föreslagen bebyggelse vid vårdag-/höstdagjämning (20 mars/23 september), sommarsolstånd 
(21 juni) samt två ytterligare datum. Solstudie: Kjellgren Kaminsky Architecture 

 
Särskilt boende för äldre 
Särskilt boende för äldre erbjuds de personer som har så stora vård- och omsorgsbehov 
att de inte längre kan klara av sin livsföring i ordinärt boende eller på BGT (boende med god 
tillgänglighet). Särskilt boende för äldre omfattar både permanentboende och 
korttidsboende. Alla särskilda boenden i kommunen skall flexibelt kunna vara tillgängliga 
och i första hand användas av de personer som har störst omsorgs- och omvårdnadsbehov.  
 
Tillgänglighet 
Markens höjd varierar inom planområdet, från ca + 79 i sydväst till ca + 85 i nordöst. Den 
befintliga kullen inom planområdet går upp till +87. Höjdskillnaderna behöver studeras 
vidare i fortsatt arbete och projektering för att skapa en väl fungerande miljö. Kraven på 
tillgänglighet bedöms kunna lösas, inte minst genom att alla planområdets olika nivåer går 
att nå via gator och vägar. Angöringsplatser kan behöva lösas på allmän plats. 
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Angränsande planering 
Kommunstyrelsen beviljade den 5 februari 2018 Förbo AB:s ansökan om att upprätta en 
detaljplan för cirka 200-300 bostäder och 1000 m² lokaler i Säteriet, en plan som tas fram 
genom en exploatörsdriven detaljplaneprocess. Samordning mellan de båda planerna har 
skett, utifrån de förutsättningar som ges av att de genomförs med två olika arbetssätt. 
 
Service 

Mölnlycke centrum med omfattande service och handel ligger cirka en kilometer sydöst om 
planområdet.  
 
Inom Säteriet finns Säteriskolan med elever i förskoleklass till och med årskurs fem, 
Tallgårdens förskola, Säterigårdens äldreboende, frisör och en närbutik.  
 
Friytor 

Grönområden, lek och rekreation 
Bostadsområdet Säteriet omges av stora grönområden som till stor del ingår i Rådasjöns 
naturreservat och med sina promenadvägar, gamla träd och kulturhistoria har höga värden 
för både natur och rekreation. Kopplingarna från Säteriet ut mot naturen är därför viktiga.  
 
Lekplatser och uteytor för de boende i de befintliga flerbostadshusen finns på och i 
anslutning till bostadsgårdarna. Området närmast byggnaderna är till viss del privatiserat 
genom uteplatser till lägenheterna i markplan, i övrigt är ytorna allmänt tillgängliga. Förbo 
har också rustat upp gårdarna och anlagt en aktivitetspark väster om Aspgården. 
Säteriskolan har sin skolgård söder om skolan, i anslutning till naturreservatet. Sydväst om 
Säteriet finns en näridrottsplats. 
 
 
Gator och trafik 

Gatunät, angöring 
Säteriet trafikmatas inifrån med Platåvägen som tillfartsväg och med stickgator till 
vändplatser och parkeringsdäck. Detta skapar ett entréutrymme främst avsett för 
bilar. Bostadsentréerna är vända in mot en gemensam bilfri gård. 
 
Gång- och cykelvägar är utbyggda åt flera väderstreck från och mellan bostadsgårdarna. 
Nyligen byggdes en gång- och cykelväg längs delar av Platåvägen i norra Säteriet, dock inte 
ner till aktuellt planområde.  
 
Samrådsförslaget föreslog att en del av fastigheten Råda 1:1 i planens östra del skulle övergå 
från allmän platsmark (gata) till prickmarkerad kvartersmark. Detta har ändrats i 
granskningsförslaget, så att dagens allmän platsmark ligger kvar i den nya planen. En något 
större vändplats möjliggöras genom att den allmänna platsmarken (gata) utökas något åt 
öster. Detaljplanen inkluderar och formaliserar den befintliga gång- och cykelvägen längs 
planområdets östra del. Denna kopplas till den allmänna platsmarken (gata) ovan. 
 
Vid den norra plangränsen formaliseras den befintliga trottoaren och möjliggörs en 
breddning av den till gång-och cykelväg. Den allmänna platsen inom denna del utökas med 
cirka 3 meter och går cirka 2,5 meter innanför befintlig trottoar. 
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Längs Platåvägen ger användningen GATA plats för både gång- och cykelväg och hållplats. 
Ihop med intilliggande pågående planarbete är tanken är att Platåvägen på sikt ska få en mer 
stadsmässig karaktär och utformning. Planen tillåter att gata inklusive gång- och cykelväg 
blir bredare än idag. Inom planen utökas den allmänna platsen med cirka 5 meter. Utöver det 
planläggs 1 meter förgårdsmark (prickmark - mark som inte för förses med byggnad) 
framför tänkt bebyggelse. Förgårdsmarken blir en del av gaturummet men ägs och byggs 
inte ut av kommunen. Förgårdsmarken skapar viss flexibilitet till bostäderna och kan 
innehålla funktioner såsom entréplats, dagvattenhantering och viss möblering.  
Angöringsplats för bilar kan behöva lösas inom gata för att tillgodose tillgänglighet till 
entréer. 
 
Trafikeffekter som uppkommer av exploateringen från detaljplanen bedöms inte påverka 
vägnätet i någon hög grad och vägkapaciteten i området är god.  
 
Parkering 
Parkering förutsätts lösas inom planområdet. Parkeringslösningar har studerats vidare sedan 
samrådet och inför granskningen har ett parkeringstal för bil på 1 p-plats/lägenhet varit en 
utgångspunkt för beräknande av ungefärligt parkeringsbehovet. Behov av parkeringar för bil 
föreslås till stor del lösas med källare/suterräng samt underjordiskt garage i tillägg till viss 
markparkering, speciellt för det tänkta äldreboendet. Hänsyn bör tas till att olika 
lägenhetsstorlekar genererar olika efterfrågan på parkering. Små lägenheter bedöms ha en 
lägre efterfrågan på bilparkeringsplatser och bör därför tillåtas ha ett lägre parkeringstal. 
Parkering och mobilitet kommer att hanteras vidare i bygglovsskedet genom att en 
parkerings- och mobilitetsutredning tas fram för att i detalj fastställa hantering av parkering 
och mobilitet utifrån platsens och projektets förutsättningar och utifrån storlek och exakt 
antal lägenheter. 
 
För äldreboendet bedöms fortfarande 0,3 parkeringsplats per vårdplats vara ett rimligt 
parkeringstal, vilket inkluderar både personal och besök. Behovet av p-platser för 
äldreboendet beror mycket på antalet anställda.  
 
Gång- cykel- och mopedtrafik  
Befintliga gång- och cykelvägar längs Platåvägen i väster och längs plangränsen i öster 
avses behållas och delvis formaliseras (se Gatunät, angöring ovan). 
 
Kollektivtrafik 
Inom Säteriet finns två busshållplatser som i högtrafik trafikeras av buss 605 mellan 
Mölnlycke och centrala Göteborg med 30-minuterstrafik. Vid Boråsvägen, cirka 500 meter 
norrut, finns en hållplats som trafikeras av Grön express med 5-minuterstrafik i högtrafik. 
 
Närmsta busshållplats ligger vid Platåvägen inom västra delen av planområdet. Planen 
föreslår i det här skedet inget nytt läge för hållplatsen, men tillåter både att den ligger kvar i 
nuvarande läge och att den flyttas längs med Platåvägen. Hållplatsens bredd och läge i gatan 
kan behöva justeras om Platåvägen byggs och får en mer stadsmässig karaktär. 
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Platåvägen mot norr, planområdet till höger i bild samt befintlig busshållplats – Säteriet. 
 
Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp, dagvatten 
Kommunala vatten- och avloppsledningar finns precis söder om planområdet, med möjliga 
förbindelsepunkter i planens sydöstra hörn. 
 
Dagvatten ska tas om hand inom fastigheten enligt Härryda kommuns policy för lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD). Dagvattenflödet från området kommer att öka efter 
den föreslagna exploateringen. 
  
En VA- och dagvattenutredning har utförts inför granskningen av Ramböll (2019-02-22) på 
uppdrag av Härryda kommun. VA- och dagvattenutredning har tagits fram för att utvärdera 
VA- och dagvattenfrågorna och för att ligga till grund för vidare projektering.  
 
Trycknivåerna i de högsta delarna av bostadsbebyggelsen bedöms bli låga och tryckstegring 
kan behövas lösas lokalt inom planerad bebyggelse om det inte löses utanför planområdet i 
en ny tryckstegringsstation för Säteriet. Planering för en ny tryckstegringsstation pågår. 
Gällande spillvattenhanteringen anses det befintliga systemet vara tillräckligt för att leda 
spillvatten och tillskottsvatten från planområdet. Anslutningspunkter för vatten- och 
spillvatten föreslås i första hand i lokalgatan söder om planområdet alternativt i Platåvägen. 
 
För att uppnå både erforderligt reningskrav och fördröjning av dagvatten använder Härryda 
kommun ett krav där en volym av 6 m³ stenkista (med porvolym på 35 %) för 100 m² 
hårdgjord yta bör fördröjas inom kvartersmarken. Följande åtgärder föreslås för 
kvartersmarken inom planområdet:  
 
Kvartersmark för bostadsbebyggelse – byggnation av bostadslägenheter mot Platåvägen. För 
att uppnå erforderlig fördröjningsvolym på 37 m³ rekommenderas ett fördröjningsmagasin 
av dagvattenkassetter och biofilter i form av upphöjda växtbäddar. Dagvattenkassetterna är 
under marknivå och fördröjer ca 26 m³ dagvatten. Ett förlag på växtbädd har placerats 
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mellan Platåvägen och bostädernas fasader inom kvartersmark och fördröjer ca 11 m³ 
dagvatten. Linjeavvattning för dimensionerande regn föreslås anläggas parallellt med 
fasaderna för att leda dagvattnet till föreslagna anläggningar. I Platåvägen föreslås 
anslutningspunkt till befintlig dagvattenledning. Höjdsättning av ytan bör ske så att ytlig 
avledning kan ske till avsatta ytor som placeras i lågpunkt. Vid eventuella skyfall och då 
kapaciteten på anläggningarna är fulla rinner dagvattnet bort från området och ut mot 
Platåvägen. 
 
Kvartersmark för äldreboende - byggnation av äldreboende med tillhörande parkering. För 
att uppnå erforderlig fördröjningsvolym på 77 m³ rekommenderas en kombinerad rening och 
fördröjningsanläggning i form av rörmagasin och filterbrunn som rymmer ca 38 m³ för den 
hårdgjorda ytan öster om äldreboendet. Fördröjningsmagasin i form av dagvattenkassetter 
rekommenderas på innergården för fördröjning på minst ca 39 m³. Höjdsättningen har 
justerats för att markavrinningen ska ske bort från byggnader till dagvattenanläggningarna 
och utloppspunkten sydväst om kvartersmarken. Marken från byggnaderna bör luta mot de 
föreslagna dagvattenåtgärderna med ca 2-5 %. Vid skyfall lutar kvartersmarken i sin helhet 
åt öst mot parkeringen där vattnet rinner mot lokalgatan söder om planområdet. 
 
Kvartersmarken föreslås anslutas till befintlig kommunal dagvattenledning i 
Platåvägen samt till vägen vid skolan söder om planområdet. 
 
Föroreningsberäkningar visar att halter ökar efter exploatering. Med föreslagen 
dagvattenhantering och rening minskar föroreningshalterna till under angivna riktvärden. 
Planen med planerad exploatering och föreslagen dagvattenhantering anses därmed inte 
påverka recipienten negativt. 
 
Energi 
Förutsättningarna för att den planerade nya bebyggelsen ska kunna värmas upp med 
fjärrvärme bör studeras vidare i fortsatt planering och projektering. Fjärrvärmeledningar 
finns i anslutning till planområdet. 
 
El, tele och fiber 
Härryda Energi AB svarar för elförsörjningen i området.  
 
I norra delen av planområdet finns en befintlig transformatorstation som avses flyttas till 
området för teknisk anläggning E1 (transformatorstation). 
 
Avfall 
Utrymme för kompostering och sortering av sopor ska anordnas för enskilda fastigheter eller 
grupper av fastigheter i anslutning till uppställningsplats för hämtningsfordon, enligt 
kommunens gällande avfallsföreskrifter. Utrymmen ska vara dimensionerade för hämtning 
veckovis och erbjuda god tillgänglighet samt god arbetsmiljö för hämtningspersonalen. 
Lämplig lösning redovisas i varje projekt.  
 
Störningar och risker 

Buller  
Den föreslagna bebyggelsen med bostäder och äldreboende innebär ökad trafik till området 
av boende, besökare, personal och leveranser, och därför ökad risk för trafikbuller.  
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Inför granskningen har en trafikbullerutredning utförts av ÅF på uppdrag av Härryda 
kommun (ÅF, 2019-02-18). I utredningen har bullerberäkningar gjorts för framtida 
trafiksituationer i två scenarier. Dels ett scenario med trafikökning endast för befintlig 
bebyggelse och den aktuella detaljplanen, dels ett där också utvecklingen inom angränsande 
planering räknats med. Bullerberäkningar har också gjorts för båda de två olika möjliga 
alternativ för bebyggelse som illustrerades i samrådsförslaget. Nedan redovisas bara 
alternativ 2 då alternativ 1 inte längre är aktuellt i granskningsskedet. 
 
Resultatet jämförs med förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 
2015:216/Trafikbullerförordningen). Den dygnsekvivalenta ljudnivån har beräknats 
understiga 60 dBA för alla fasader både för fallet med aktuellt planområde och för fallet där 
parallellt planområde är inkluderat. 
 
Vid de fasader som vetter mot vägarna där riktvärdet inte klaras på privat uteplats (balkong) 
kan riktvärdet klaras på en gemensam uteplats på gården där dygnsekvivalent ljudnivå är 
≤50dBA och maximal ljudnivå ≤70 dBA. För att framhålla behovet av en tyst gemensam 
uteplats står det skrivet på illustrationskartan. 
 
Längs huvudgatan genom området går busstrafik, idag med två busshållplatser. I dagsläget 
är det osäkert om dessa hållplatser behåller sin placering eller kommer att flyttas. Vid 
projektering av fasader är det lämpligt att ta hänsyn till busshållplatsernas placering för att 
undvika för höga ljudnivåer inomhus. 
 
Krav uppställda i Trafikbullerförordningen klaras med planerad bebyggelse. 
 
De riktvärden inomhus för trafikbuller (eller annan bullerkälla utomhus) som anges i 
Boverkets byggregler, BBR 22, klaras genom att välja korrekta fönster och fasad i 
detaljprojekteringen. 
 

 
Dygnsekvivalent ljudtrycksnivå,dB(A), enbart aktuell plan. Alternativ 2 
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Dygnsekvivalent ljudtrycksnivå,dB(A), aktuell plan samt angränsande planering. Alternativ 2 
  

 
Maximal ljudtrycksnivå dagtid dB(A), enbart aktuell plan. Alternativ 2 
 
Parkering 
Risk för störningar för befintlig bebyggelse i öster från ljus vid parkering ska beaktas vid 
projektering. Vintergrön häck eller annan avskärmning avses ordnas.  
 
Återvinningsstation 
Viss störning främst i form av buller kan uppstå från återvinningsstationer. Buller uppstår 
främst vid tömning av glas och metall. Tömning av glas för aktuell återvinningstation sker i 
dagsläget sällan, cirka var fjärde vecka. 
 
Brandförsvar 
Vägar i området ska uppfylla kraven på tillgänglighet för räddningstjänstens fordon. 
Vägarna ska dimensioneras så att de tål belastning av tunga fordon. Utifrån föreslaget 
våningsantal kan bebyggelsen behöva utformas med Tr2-trapphus. Brandpost finns vid 
planområdets nordöstra och sydöstra hörn samt söder om vändplatsen i väster. Vid en 
utbyggnad av ledningsnätet i Platåvägen kommer ytterligare brandvattenposter tillkomma. 
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KONSEKVENSER  

Avvägningar enligt miljöbalken  

Den planerade markanvändningen innebär ingen konflikt med riksintressen eller andra 
allmänna intressen. Användningen är därmed förenlig med Miljöbalken kapitel 3. 
Detaljplanen kommer lokalt inte att medföra att någon miljökvalitetsnorm enligt 
Miljöbalken kapitel 5 överskrids. 
 
Behovsbedömning  
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska, enligt Plan- och Bygglagen upprättas ”om 
detaljplanen innebär betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark 
och vatten och andra resurser”. 
 
Härryda kommun har i behovsbedömningen gjort bedömningen att planen avser ett litet 
område på lokal nivå och inte omfattas av kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4. Planen 
berör inte Natura 2000 eller verksamheter enligt MKB-förordningens bilaga 1 eller 3. Någon 
miljöbedömning av planen behöver därför inte upprättas av dessa anledningar. Planerad 
markanvändning innebär ingen konflikt med riksintressen eller andra allmänna intressen. 
 
Föreslagen bebyggelse och anslutning till kommunalt vatten och avlopp bedöms inte i sig 
bidra till att påverka kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. Trafikökningen till 
och från området bedöms lokalt inte heller medföra att någon av de hittills antagna 
miljökvalitetsnormerna överskrids. 
 
Härryda kommun har gjort den samlade bedömningen att ett genomförande av detaljplanen 
inte antas innebära en betydande miljöpåverkan. Någon särskild 
miljökonsekvensbeskrivning avses därför inte upprättas.  
 
Behovsbedömningen har varit föremål för samråd med länsstyrelsen, senast den 23 februari 
2018. Länsstyrelsen meddelade under samråden att de delar kommunens ställningstagande 
att en detaljplan inte antas innebära betydande miljöpåverkan. 
 
Hälsa, säkerhet och störningsskydd 

Ljud 
Se ovan, under rubrik Störningar och risker. 
 
Natur och kultur 

Inga formella natur- eller kulturvärden bedöms påverkas av detaljplanen. 
För vidare resonemang, se ovan under rubrik Natur. 
 
Miljömål 

Exploateringen är förenlig med de nationella och regionala miljömålen om begränsad 
klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö. 
 
Med områdets läge i ett befintligt samhälle finns relativt goda möjligheter att utnyttja 
kollektivtrafik och cykel för miljöanpassade och resurssnåla transporter. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
 
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den 
ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 
 
Hur en detaljplan är avsedd att genomföras ska framgå i planbeskrivningen. Av 
beskrivningen ska det framgå vilka organisatoriska, tekniska, fastighetsrättsliga och 
ekonomiska åtgärder som behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras på ett 
samordnat och ändamålsenligt sätt. 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planförfarande 

Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. 
Standardförfarandet bedöms vara applicerbart då detaljplanen inte bedöms vara av 
betydande intresse för allmänheten, inte antas innebära en betydande miljöpåverkan och är 
förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande över ÖP2012. 

 

Detaljplaneprocessens skeden. Bildkälla Boverket. 

 
Tidplan 

Planuppdrag  Lokalresursplan 
Samråd    24 maj – 14 juni 2018 
Granskning   22 augusti – 9 september 2019 
Antagande  4:e kvartalet 2019 
 
Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få bygga i enlighet med planen.  
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas 
utan att fastighetsägarna inom detaljplaneområdet kan ställa anspråk på ersättning för 
förlorad byggrätt. 
  

Page 309 of 1185



27 (32) 
 

 

Antagandehandling för del av Råda 1:9 m.fl., ÄLDREBOENDE OCH BOSTÄDER I SÄTERIET 

 
Ansvariga för genomförandet 

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att kommunen är ansvarig för 
utbyggnad och drift av allmänna platser inom detaljplanen. 
 
Kommunen ansvarar även för utbyggnad och drift av det kommunala vatten- och 
avloppsnätet inom detaljplanen fram till anslutningspunkt vid tomtgräns. 
 
Om inte annat är avtalat ansvarar fastighetsägaren av kvartersmark för fastighetsbildning 
samt iordningställande och utbyggnad av den byggrätt som detaljplanen möjliggör, inklusive 
enskilda vatten- och avloppsledningar fram till kommunens anslutningspunkt.  
 
Detaljplanens genomförande åligger följande ansvariga: 

Allmänna platser Härryda kommun 

Vatten- och avloppsnätet Härryda kommun 

Kvartersmark Fastighetsägaren 

Elförsörjning Härryda Energi AB 

Fjärrvärme Solör Bioenergi Fjärrvärme AB 
 
 

TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten och spillvatten 

Kommunen kommer att bygga ut ledningar inom detaljplanen för dricks- och spillvatten. 
Anslutningspunkt upprättas vid tomtgräns. Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad, 
underhåll och drift av ledningar mellan anslutningspunkt och byggnad på sin kvartersmark. 
 
Dagvatten 

Dagvatten ska omhändertas lokalt på kvartersmark i enlighet med kommunens 
dagvattenpolicy. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Förändrad markanvändning i ny detaljplan 

Inom detaljplaneområdet finns tre fastigheter som ägs av två fastighetsägare, Härryda 
kommun och Förbo AB. 
Fastigheten Råda 1:8 ägs av Förbo AB. 
Fastigheterna Råda 1:1 och 1:9 ägs av Härryda kommun.  
I tabellen nedan framgår vilka fastigheter som detaljplaneläggs, hur markanvändningen 
förändras samt areal av fastigheten som berörs. 
 

FASTIGHET Area 
i kvm 

Markanvändning i befintlig 
detaljplan 

Markanvändning i förslag till ny 
detaljplan 

RÅDA 1:9 6798 Kvartersmark - Allmänt ändamål (A) 
och barnstuga (N) 

Kvartersmark - Äldrevård, bostäder, 
centrum (DBC) 

RÅDA 1:9 45 Kvartersmark - Allmänt ändamål (A) Kvartersmark - Teknisk anläggning E1 
(Transformatorstation) 

RÅDA 1:9 104 Kvartersmark - Allmänt ändamål (A) Kvartersmark - Teknisk anläggning E2 
(Återvinningsstation)  

RÅDA 1:9 728 Kvartersmark - Allmänt ändamål (A) Allmän plats - GATA 

RÅDA 1:1 474 Allmän plats- Gata Allmän plats - GATA 

RÅDA 1:8 69 Kvartersmark - Bostadsändamål (B) Allmän plats - GATA 

RÅDA 1:8 190 Kvartersmark - Bostadsändamål (B) Allmän plats - GÅNG CYKEL 
 
 
Mark som planläggs som allmän plats 

Kommunen är huvudman för allmänna platser inom detaljplanen. Mark som i detaljplanen 
redovisas som allmän platsmark har kommunen en rättighet men också en skyldighet att 
förvärva. 
 
Fastigheter som kommer ändra markanvändning från kvartersmark till allmän plats är Råda 
1:8 samt 1:9. Av Råda 1:8 ändras del av markanvändningen från bostadsändamål till allmän 
platsmark för gång och cykel. Av Råda 1:9 ändras markanvändningen från kvartersmark för 
allmänt ändamål till allmän plats gata. 
 
Kommunen avser att träffa avtal med de enskilda fastighetsägare som berörs av inlösen. 
Härryda kommun ansöker sedan om och bekostar erforderliga lantmäteriåtgärder för att 
ändra fastigheternas utformning. Kommunen kan med stöd av detaljplanen lösa in den 
allmänna platsen även utan avtal med den berörda fastighetsägaren. 
 
Allmän platsmark ska ersättas utifrån expropriationslagens regler. Det innebär att 
ersättningen ska utgå för den marknadsvärdeminskning berörd fastighet får på grund av att 
areal och tomtanläggningar (fastighetstillbehör) frångår fastigheten. Ersättningen för 
marknadsvärdeminskningen ska sedan räknas upp med 25 %. 
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Antagandehandling för del av Råda 1:9 m.fl., ÄLDREBOENDE OCH BOSTÄDER I SÄTERIET 

Markreservat 

I detaljplanen kan kommunen på kvartersmark ange markreservat för allmänna ändamål. 
Markreservat innebär en inskränkning i användningen av tomten. Detta kan till exempel vara 
att användningen av kvartersmarken begränsas för att den ska hållas tillgänglig för en 
underjordisk ledning.  
 
Nedan framkommer vilka fastigheter som blir detaljplanelagda för markreservat. 
 

FASTIGHET  Markreservat Area i kvm 

RÅDA 1:9 u-område 452 
 
U-område = Markreservat som ska vara tillgängligt för allmännyttig ledning. 
Kommunen avser att träffa avtal med fastighetsägare som berörs av markreservat. Härryda 
kommun ansöker sedan om och bekostar erforderliga lantmäteriåtgärder som behövs. 
Rättigheter för markreservat ska ersättas utifrån expropriationslagens regler. Det innebär att 
ersättningen ska utgå för den marknadsvärdeminskning berörd fastighet får på grund av 
begränsad markanvändning samt eventuella förlorade tomtanläggningar som frångår 
fastigheten. Ersättningen för marknadsvärdeminskningen ska sedan räknas upp med 25 %. 
 
Gemensamhetsanläggningar 

Vägar på kvartersmark som används för utfart till kommunal gata anläggs, bekostas och 
underhålls av respektive fastighetsägare. Används vägen som ligger på kvartersmark 
gemensamt av flera fastigheter kan en gemensamhetsanläggning bildas vid en 
lantmäteriförrättning. Fastighetsägarna ansöker och bekostar själva inrättandet av 
gemensamhetsanläggningar. Ansökan görs till lantmäteriet. Även andra anläggningar kan 
uppföras som gemensamhetsanläggningar, till exempel enskilda vatten- och 
avloppsledningar på kvartersmark fram till kommunens anslutningspunkt.    
 
Servitut 

Om någon fastighet behöver nyttja en annan fastighet för att avhjälpa en permanent brist hos 
fastigheten, kan servitut bildas. Servitut kan bildas genom avtal mellan berörda 
fastighetsägare eller genom lantmäteriförrättning. 
 
Ledningsrätt 

I plankartan finns markreservat markerat med ”u”. Inom markreservat markerat med ”u” kan 
ledningsrätt för allmännyttiga ledningar bildas. Exempel på allmännyttiga ledningar är 
kommunala vatten- och avloppsledningar. Ledningsrätt bildas genom lantmäteriförrättning. 
Kommunen avser träffa avtal med berörda fastighetsägare eller säkerställa ledningsrätten 
genom lantmäteriförrättning. 
 
Befintlig nätstation 

I detaljplaneområdets norra del finns en befintlig nätstation. Nätstationen är belägen på den 
kommunala fastigheten Härryda Råda 1:9 och ägs av Härryda Energi AB (HEAB). Stationen 
är uppförd av HEAB år 2006 och in- och utfart från nätstationen sker via Bokgårdens gata. 
HEAB har ett anläggningsarrende för nätstationen med Härryda kommun (Avtal om 
anläggningsarrende från 2002). 
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Nätstationen står idag på mark som planlagts som kvartersmark för allmänt ändamål. I 
förslag till ny detaljplan kommer nätstationen att flyttas till nytt läge och ligga på mark 
planlagd som kvartersmark för teknisk anläggning. 
 
HEAB har nyttjanderätt för ledningarna på Härryda Råda 1:9 (Nyttjanderättsavtal från 
2015). 
 
Befintlig återvinningsstation 

I detaljplaneområdets norra del, öster om HEAB:s nätstation, finns en befintlig 
återvinningsstation. Transporter till och från återvinningsstationen sker via Bokgårdens gata. 
Återvinningsstationen ägs av Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB (FTI) som har 
nyttjanderätt för stationen på den kommunala fastigheten Härryda Råda 1:9 
(Samverkansavtal från 2013). Nätstationen står idag på mark som planlagts som 
kvartersmark för allmänt ändamål. I förslag till ny detaljplan kommer nätstationen 
planläggas som kvartersmark för teknisk anläggning. 
 
Befintlig byggnad för avfallshantering 

På den kommunala fastigheten Härryda Råda 1:9 finns en befintlig byggnad för 
avfallshantering. Avfallsbyggnaden ägs av Förbo AB och ligger i detaljplaneområdets norra 
del, söder om FTI:s återvinningsstation. Transporter till och från avfallsbyggnaden sker via 
Bokgårdens gata. För avfallsbyggnaden finns ett lägenhetsarrende som är uppsagt av 
Härryda kommun. Lägenhetsarrendet för avfallsbyggnaden upphör 2019-03-31. 
Avfallsbyggnaden står idag på mark som planlagts som kvartersmark för allmänt ändamål. I 
förslag till ny detaljplan kommer avfallsbyggnaden planläggas som kvartersmark för 
äldrevård, bostäder samt centrumändamål. 
 
Avtal kommunen avser ingå 

Kommunen har genomfört en upphandling gällande köp av vårdplatser på äldreboende. 
Intentionen är att vinnande leverantör av vårdplatserna ska köpa mark av kommunen, bygga 
ett äldreboende samt tillhandahålla Härryda kommun vårdplatserna under den avtalade tiden 
i upphandlingen. 
 
Kommunen avser ingå ett genomförandeavtal som inkluderar en fastighetsöverlåtelse för del 
av Härryda Råda 1:9. Intentionen är att avtalen ingås innan förslag till ny detaljplan antas 
och att giltigheten i avtalen villkoras med att detaljplanen ska vinna laga kraft. 
 
Avtalen avser utgå från de förutsättningar som fastslås i upphandlingen, enligt nedan. 
 

 Härryda kommun söker och bekostar avstyckning av Härryda Råda 1:9. 
 Vinnande leverantör i upphandlingen av vårdplatserna ska erlägga en köpeskilling 

för del av Härryda Råda 1:9 i överensstämmelse med upphandlingens angivna priser 
i kr/kvm per BTA för bostadsrätt, bostad med hyresrätt samt byggrätt för 
äldreboende. 

 Leverantörens köpeskilling för del av Härryda Råda 1:9 är exklusive kostnad för 
anslutning till kommunalt vatten och avlopp, plantaxa, rivnings – mark- och 
bygglov, stämpelskatt, lagfarts- och inteckningskostnader samt rivning av befintlig 
byggnad på fastigheten. 
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 Kommunen ska ansvara för och bekosta eventuell marksanering. 

 
EKONOMISKA FRÅGOR 

Gatukostnader 

Kommunen äger Härryda Råda 1:9 och avser inkludera gatukostnaden i köpeskillingen vid 
försäljning av kvartersmarken. Ingen formell gatukostnadsutredning enligt PBL kommer 
upprätts. Gatukostnaden avser samtlig utbyggnad av allmän plats som är till nytta för Råda 
1:9.  
 
Kommunen bedömer att utbyggnaden av allmän plats inom förslag till ny detaljplan endast 
är till nytta för fastigheterna inom detaljplanen, därav kommer ingen annan fastighet i 
anslutning till detaljplaneområdet belastas med gatukostnad.    
 
Anläggningsavgift för vattentjänster 

Avgift utgår enligt den taxa som gäller den dag debitering sker. För bebyggda tomter tas 
avgift ut när anslutningspunkt upprättats och anvisats av kommunen. För nya obebyggda 
tomter, som skapas i detaljplanen, tas avgift ut det första datum som inträffar av beviljat 
bygglov inom tomten eller att tomten avstyckas enligt lantmäteriets beslut. 
 
Övriga kommunala avgifter  

Avgift utgår även vid kommunal lov prövning, för mer information se kommunens hemsida 
(www.harryda.se). 
 
Anslutningsavgift för el 

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

Uppgift om kostnader för lantmäteriförrättning, t ex avstyckning eller fastighetsreglering 
(överföring av mark), kan fås från lantmäteriet.  
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Mölnlycke i oktober 2019 

SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD 

Planenheten med medverkan av Mark- & Bostadsenheten 

 
 

Peter Wallentin Erik Olmårs Johan Gustafsson 
Verksamhetschef plan och bygglov Planarkitekt Mark- och exploateringsingenjör 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

Gångväg

GÅNG

Cykelväg
CYKEL

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

VårdD

Parkering

P

TransformatorstationE

1

ÅtervinningsstationE

2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Marken får utöver komplementbyggnad (korsmark) förses med helt

underjordisk byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad. Balkonger och

skärmtak får skjuta ut med maximalt 2,2 meter.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+100

Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 100 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0

Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

p

1

Huvudbyggnad ska placeras i gräns mot gata i norr och mot

prickmark mot gata (förgårdmark) i väster,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1

Komplementbyggnader  får uppföras till en högsta nockhöjd om 4,5

meter.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Balkong, burspråk och skärmtak får kraga över gata (allmän plats)

och prickmark mot gata (förgårdsmark) om underkant är belägen

minst 3,6 meter över markens nivå, dock högst 2,2 meter från fasad,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

I entrévåning med längdfasad mot gata (allmän plats) och

prickmark mot gata (förgårdsmark) ska våningshöjden vara minst

3,6 m, gäller djup om minst 6 m från fasad. Ett demonterbart

mellanbjälklag som inte är en förutsättning för byggnadens bärande

konstruktion får dock uppföras.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

4

Utöver högsta byggnadshöjd får takkupor, trapphus/hisschakt och

tekniska installationer uppföras till max 40 % av takfotens längd,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

f

5

Alla trapphus ska ha entré mot gata eller prickmark mot gata

(förgårdsmark),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Markreservat

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN

Upprättad genom utdrag ur kommunens primärkarta.

Fastighetsredovisningen aktuell: 2019-08-06

Koordinatsystem i plan SWEREF99 1200

Höjdsystem  Rh 2000
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Antagandehandling

Plankarta med bestämmelser

Detaljplan för del av Råda 1:9 m.fl.

ÄLDREBOENDE OCH BOSTÄDER I SÄTERIET

i Mölnlycke, Härryda kommun

Instans Datum

Uppdrag KF(LRP) 2017-11-13

Antagande

Laga kraft

Planhandlingarna består av

- Plankarta med bestämmelser inklusive

illustrationskarta (denna handling)

- Planbeskrivning med genomförande

- Fastighetsförteckning

Peter Wallentin Erik Olmårs

Verksamhetschef, plan och bygglov Planarkitekt

Upprättad i oktober 2019

av Samhällsbyggnad

PLANKARTA

Skala: 1:1000 (A2)

ILLUSTRATIONSKARTA

Skala: 1:1000 (A2)

50 meter403020100

Skala 1:1000, utskriftsformat A2
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Granskningshandling  1(21) 
Augusti 2019 
 

 
Sektorn för samhällsbyggnad 

 

 
 
Detaljplan för del av Råda 1:9 m.fl.,  
ÄLDREBOENDE OCH BOSTÄDER I SÄTERIET 
i Mölnlycke, Härryda kommun 
 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

 

Under tiden 24 maj till 14 juni 2018 har detaljplanen varit föremål för samråd enligt 5 

kap. 11 § Plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Samrådshandlingar sändes till 

remissinstanser 2018-05-23 och har funnits tillgängliga i kommunhuset samt på 

kommunens hemsida. Information sändes till sakägare 2018-05-23. Information sattes 

upp på anslagstavlor i entrén på Rönngården 1-9, Bokgården 1-3 och Björkgården 1-9. 

Annons infördes i Härryda-Posten 2018-05-23. Ett öppet hus med möjlighet för 

sakägare och allmänhet att ställa frågor till tjänstemännen som arbetar med detaljplanen 

anordnades i kommunhuset 2018-05-31. Det öppna huset besöktes av cirka 5 personer. 

 

SAMMANSTÄLLNING  
 

Under samrådstiden har 14 yttranden inkommit till kommunen. Dessutom har 

Hyresgästföreningen Härryda inkommit med yttrande efter samrådstiden, i november 

2018.  

 

Länsstyrelsen meddelar att de kan komma att pröva detaljplanen om den antas utan att 

frågor om trafikbuller och geoteknik har belysts utförligare. Bullerfrågan och 

geotekniken studeras vidare efter samrådet varför Länsstyrelsen kommer att bevaka 

dessa frågor i granskningsskedet. Länsstyrelsen ger även råd och upplysning om att 

bland annat konsekvenserna av skyfall behöver utredas och beskrivas samt att 

anläggande av garage under byggnader kan innebära en tillståndspliktig 

vattenverksamhet med tanke på grundvatten. 

 

Flera synpunkter från nämnder, sakägare och övriga behandlade bland annat: 

- Den förskola som ligger inom området som planeras rivas och hur de platserna 

ska ersättas. 

- Oro för förhållandena under byggtiden: trafiksäkerhet, buller mm. 

- Påverkan på befintlig bebyggelse, främst byggnaderna i Rönngården som ligger 

närmast, genom till exempel skuggning och störande ljus från parkeringar.  

- Förbo AB framhåller vikten av samordning med angränsande pågående 

planering och att bebyggelse- och trafikstruktur anpassas till området. 
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LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER 
 

Länsstyrelsen, yttrande daterat 2018-06-25 
Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet.  

 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 

2010:900). 

 

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga äldreboende och bostäder. 

Planförslaget tillåter också viss handel och service. Boendet avses uppföras i 

bostadsområdet Säteriet ca 1 km nordväst om Mölnlycke centrum. I planområdet finns 

idag en förskola med utegård samt ett litet naturområde med lövskog på lätt kuperad 

mark med berg i dagen. 

 

Bullerfrågan och geotekniken kommer att studeras vidare varför Länsstyrelsen kommer 

att bevaka dessa frågor i granskningsskedet. 

 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet måste lösas på ett 

tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall 

prövas av Länsstyrelsen. 

 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det 

antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om 

anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 

 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en 

plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem 

prövningsgrunderna. 

 

Hälsa/säkerhet 

Buller 

Det framgår av planbeskrivningen att planen innebär ökad trafik till området och därför 

ökad risk för trafikbuller. Bullerfrågan kommer att studeras vidare under planarbetet. 

Länsstyrelsen delar bedömningen att bullersituationen vid äldrebostäder och bostäder 

ska utredas. Om trafikbullerförordningens riktvärden riskerar att överskridas behöver 

buller regleras på plankartan. 

 

Geoteknik 

Vi ser med nuvarande underlag inga hinder mot planläggning. Vi ser fram emot att ta 

del av den kommande geotekniska utredningen som ska utreda förutsättningarna för den 

högre bebyggelsen. Länsstyrelsen kommer därmed fortsätta att bevaka frågan.  

 

Råd enligt PBL och MB 
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Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge 

råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det 

behövs från allmän synpunkt. 

 

Risken för översvämning på grund av skyfall 

Boverket kom nyligen med en tillsynsvägledning gällande översvämning. Där framgår 

att utöver översvämning vid sjöar, vattendrag och hav ska även risken för översvämning 

till följd av skyfall beaktas vid bedömning av markens lämplighet. Extrem 

nederbörd/skyfall är något som kan orsaka problem redan idag och som förväntas bli 

vanligare och intensivare i framtiden. Konsekvenserna av ett skyfall, minst ett 100-

årsregn, behöver utredas och beskrivas i en detaljplan där också planens eventuella 

påverkan på området utanför planområdet behöver ingå. 

 

Naturmiljö 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot uppförandet av bostäderna inom 

detaljplaneområdet ur naturmiljösynpunkt. Vi anser att det är positivt om viss naturligt 

bevuxen mark sparas kring husen, gärna äldre tallar samt ek och hassel. Avverkning och 

borttagande av holkar uppsatta för fågellivet i området ska anpassas i tid så att inte 

fågelhäckningar spolieras. Lämplig tid för avverkning är under höst och vinter. 

 

Brandförsvar 

Ni anger i planbeskrivningen att planerade vägar ska uppfylla kraven på tillgänglighet 

för räddningstjänstens fordon. Ni bör i planbeskrivningen ange vilken åtgärd ni vidtar 

för att säkerställa detta. 

 

Överensstämmelse med Översiktsplanen 

Planområdet ingår i utbyggnadsområde på kort sikt och ska vara bostäder enligt 

översiktsplanen (ÖP 2012). Länsstyrelsen bedömer liksom Härryda kommun att planen 

stämmer överens med gällande översiktsplan. 

 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Miljöbalken 

Anläggande av garage under byggnader kan medföra djupa schakt och ett behov av 

avledning av grundvatten. Länsstyrelsen upplyser om att åtgärder som kan innebära 

bortledning av grundvatten innebär en vattenverksamhet som regleras i 11 kap 

Miljöbalken. Bortledning av grundvatten är tillståndspliktig om det inte är uppenbart att 

varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan 

på vattenförhållandena. I det fall åtgärden bedöms vara tillståndspliktig ska samråd 

utföras i tidigt skede med Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning. Det är 

verksamhetsutövarens ansvar att göra denna bedömning. 

 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning vilket också meddelades vid samråd med 

kommunen den 23 februari 2018, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning 

tas fram. 
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Kommentar:  
Buller 

En bullerutredning har utförts inför granskningen (ÅF Consult, 2019-02-18). I utred-

ningen konstateras att den dygnsekvivalenta ljudnivån beräknas understiga 60 dBA för 

alla fasader och att krav uppställda i Trafikbullerförordningen klaras med planerad 

bebyggelse. Vid de fasader som vetter mot gata där riktvärdet inte klaras på privat ute-

plats (balkong) kan riktvärdet klaras på en gemensam uteplats på gården där dygns-

ekvivalent ljudnivå är ≤50dBA och maximal ljudnivå ≤70 dBA. På illustrationskartan 

står det skrivet ”gemensam tyst uteplats” för att framhålla behov av detta. 

Utmed Platåvägen ligger en busshållplats som trafikeras med halvtimmestrafik i hög-

trafik. Busstrafiken är inkluderad i mängden tung trafik i bullerberäkningarna och på-

verkar inte slutsatserna där beräkningsresultaten jämförs med trafikbullerförordningen. 

Utredningen lyfter att det vid projektering av fasader är det lämpligt att ta hänsyn till 

busshållplatsens placering för att klara BBR-krav inomhus och undvika störning. 

 

Geoteknik 

En geoteknisk utredning utfördes 2016 (Ramböll 2016-05-19). Denna utredning har nu 

kompletterats med ett utlåtande (Norconsult 2018-12-19) utifrån de nya 

förutsättningarna med högre exploatering och högre byggnader. Konsultens bedömning 

är att inga problem med stabilitet förväntas i området med hänsyn till topografin och 

geotekniska förhållanden. Angående grundläggning konstateras att: högre bebyggelse 

utgör för aktuell plan ingen skillnad i geoteknisk bedömning. Byggnaderna kommer att 

kunna grundläggas på samma sätt som beskrivs i tidigare utförd utredning (Ramböll 

2016). 

 

Risken för översvämning på grund av skyfall 

En VA- och dagvattenutredning har utförts till granskningen (Ramböll, 2019-02-22), 

där riskerna för skyfall har utretts. Utredningen visar hur det går att säkerställa en 

effektiv skyfallshantering där avrinningen vid extrema regn tar sig till föreslagna 

dagvattenåtgärder och vidare till platser där de kan tillåtas. I detta fall handlar det om 

att skapa skyfallsvägar till omgivande gator samt planerad parkering. För detta krävs 

en genomtänkt höjdsättning vid fortsatt exploatering. 

 

Naturmiljö 

Kommunen noterar Länsstyrelsen synpunkter och tar dem med till genomförandefasen. 

En naturvärdesinventering har också utförts inför granskningen (Härryda kommun, 

2019-06-11). Text om när avverkning bör ske på grund av fågelliv läggs till i 

planbeskrivningen. 

 

Brandförsvar 

Planbeskrivningen har uppdaterats angående brandförsvar. Se också samrådsyttrande 

från Räddningstjänsten nedan. 

 

Miljöbalken 

Planhandlingarna har också kompletterats med ett utlåtande angående eventuell 

bortledning av grundvatten enligt Länsstyrelsens samrådsyttrande. I utlåtandet 

(Norconsult 2018-12-19) görs en konservativ bedömning att grundvattennivån inom 

planområdet inte kommer överstiga +75 m ö.h., motsvarande 5–10 m under markyta.  

Inom de djupen bedöms inte parkeringsgarage vara aktuellt att anläggas. 
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Lantmäteriet, yttrande daterat 2018-06-18 
Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet. 

 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade maj 2018) har endast 

följande noterats:  

 

Utskriftsformat  

På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att den 

angivna skalan ska stämma. 

 

Kommentar:  

Plankartan har kompletterats med uppgift om utskriftsformat. 

 

 

Trafikverket, yttrande daterat 2018-06-04 
Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet. 

 

Trafikverket ser positivt på att planen tar hänsyn till gång- och cykeltrafikanter genom 

att behålla, formalisera och möjliggöra breddning av gång- och cykelnätet.  

I dagsläget trafikeras närmsta busshållplats av 30-minuterstrafik till Mölnlycke och 

centrala Göteborg. För att möjliggöra hållbart resande är det viktigt att planområdet har 

närhet till god kollektivtrafik. För framtida utveckling är det bra att ha närhet till goda 

kollektivtrafikförbindelser med hög turtäthet, med i planeringen. 

 

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet. 

 

Kommentar: 

Trafikverket har närvarat vid de avstämningar om planen som skett vid kommunsamråd 

med Länsstyrelsen mellan samråd och granskning.  

 

Samrådets förslag om formalisering av gång- och cykelbanor inom planområdet 

kvarstår i granskningsförslaget. Bredd och möjlig utformning av gatusektioner har 

också studerats vidare. Bredden på gatumarken har utökats något sedan samrådet.  

 

Planförslaget gör det möjligt för befintlig hållplats att finnas kvar i nuvarande läge. 

 

 

Räddningstjänsten Storgöteborg, yttrande daterat 2018-06-13 
Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet. 

 

Räddningstjänsten har tagit del av rubricerad handling. Syftet är att bygga bostäder i 6-7 

plan och äldreboende.  

 

Överväganden  

Insatstid  

Räddningstjänsten insatstid i planområdet understiger normalt 10 minuter. Observera att 

brandstationen i Mölnlycke ej har tillgång till maskinstege varpå räddningstjänsten 

enbart kan tillgodoses som alternativ utrymning upp till 11 meters höjd. Med hänsyn till 
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detta och med hänsyn till våningsantal kan byggnaderna behöva utformas med så 

kallade Tr2-trapphus.  

 

Tillgänglighet för räddningstjänsten  

Planen bedöms ge utrymme för räddningstjänstens fordon att kunna ställas upp på så vis 

att avståndet mellan fordon och enbostadshusens angreppspunkter inte överskrider 50 

meter. 

 

Brandvattenförsörjning  

Enligt räddningstjänstens kartmaterial uppfylls godkända avstånd mellan befintliga 

brandposter och angreppspunkter, dock måste vattenflödet säkerställas och uppfylla 

riktlinjerna i VAV P83 på grund av aktuellt områdes föreslagna våningsantal.  

 

Riskhänsyn  

Planområdet ligger ej i närhet av några farligt gods-leder.  

 

Bedömning  

Förutsatt att vattenflödet i brandpostnätet är okej enligt VAV P83 har RSG inget att 

erinra mot detaljplanen. 

 

Kommentar:  
Kommunen noterar synpunkterna. Bostadsbebyggelsen avses utföras med Tr2-trapphus. 

Matningsvägarna bedöms som goda till Säteriet och befintliga brandpostlägen bedöms 

kunna tillgodose släckvattenbehovet om 20 l/s enligt en genomförd kapacitetsutredning 

(Sweco 2018-10-24) 

 

Page 322 of 1185



 

YTTRANDEN FRÅN NÄMNDER, FÖRENINGAR, BOLAG M FL  
 

Västtrafik, yttrande daterat 2018-06-07 
Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet. 

 

Den planerade bebyggelsen är väl försörjd av kollektivtrafik i och med hållplatsen 

Platåvägen för expressbusstrafik och hållplatserna Säteriet och Aspgården för lokalbuss.  

Vi har inget att erinra mot den föreslagna planen.  

 

Kommentar:  
Kommunen noterar synpunkterna. 

 

 

Skanova, yttrande daterat 2018-06-11 
Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet. 

 

Skanova AB har anläggningar i anslutning till planområde men har inget att invända 

mot planförslaget. Befintliga anläggningar bedöms kunna kvarligga. 

 

Kommentar:  
Kommunen noterar synpunkterna. 

 

 

Hyresgästföreningen Härryda, yttrande daterat 2018-11-13 
Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet. 

 

Vi i Hyresgästföreningen Härryda ser att det byggs bara hyresrätter till rimlig hyra, 

hållbart byggande samt att alla underentreprenörer har kollektivavtal.  

 

Med rimlig hyra menar vi att hyran ska ligga på en rimlig nivå så alla ska ha råd och 

möjlighet att bo i kommunen. Idag saknas hyresrätter i kommunen och i en växande 

kommun med stora möjligheter behövs hyresrätten som bostadsform.  

 

Vi anser att bostäderna som föreslås byggas ska byggas med människa, hållbarhet och 

miljö i åtanke där koldioxidpåverkan ska räknas in av val av material och under 

byggnationstiden. Vi ser även att kommunen ställer som krav på byggherren att 

kollektivavtal ska finnas inklusive underentreprenörer. 

 

Kommentar:  
Frågor om upplåtelseform, materialval och villkor för entreprenad ingår inte i 

detaljplanen. Kommunen noterar synpunkterna. 

 

 

Förbo AB, yttrande daterat 2018-06-11 
Förbo AB är även sakägare. Synpunkterna sammanfattas. 

 

Förbo AB har som sakägare ett flertal synpunkter vilka sammanfattas nedan.  
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Generellt efterfrågas bättre samordning mellan aktuell plan och Förbos pågående 

planarbete inom angränsande delar i Säteriet. 

 

Planbestämmelsen C2, centrumändamål, anses för generell och medges inom för stor 

volym. Bestämmelsen behöver regleras och begränsas. Förslagsvis regleras att endast C 

tillåts i bottenvåningen. 

 

Bestämmelsen om högsta nockhöjd på 21 meter över hela planområdet så behöver även 

den regleras. En höjd på 21 meter är inte acceptabelt mot bostäderna i öster på grund av 

skugga och insyn. 

 

En rakare sträckning av gc-vägen i öster som knyter an till vidare koppling norr ut 

önskas. Gång- och cykelkopplingar behöver studeras gemensamt mellan de två 

pågående detaljplanerna i området. Önskvärt vore att gc ligger på befintlig kommunal 

mark för att öka respektavståndet till boende i Rönngården. 

 

För att knyta an till planer och tanker om ett tydligare och mer attraktivt torg vore det 

önskvärt med krav på öppen bottenvåning mot Platåvägen. Samtidig önskas att infart till 

parkering regleras så olika konflikter undviks. 

 

Vändytan för bl.a. sopbilar i nordost är oförenlig med pågående arbete med detaljplan 

för övriga Säteriet. Vore önskvärt att studera all allmän platsmark som en helhet. 

 

Hur är det tänkt med måtten i sydväst när det är planerat som GATA och ej Gc? Hur 

sker angöring och varutransporter till skolan? Breddning av Platåvägen med gc - ska det 

gälla även norröver? Även här önskas samordning mellan de båda pågående planerna 

för att hitta en bra helhetslösning för området. 

 

En motivering och studie efterfrågas kring hur det bedömdes lämpligt med bostäder 

förutom syftet att möjliggöra för äldreboende. Förbo anser att planområdets innehåll 

och utformning lämpligtvis studeras tillsammans med intilliggande pågående detaljplan. 

 

I planbeskrivningen anges inte att aktuellt planområde ingår i Naturvårdsplanen. Det 

ifrågasätts om det inte finns naturvärden inom området och om området har studerats 

utifrån eventuellt bevarande av träd/klipphällar. I Förbos dialog med boende i Säteriet 

lyftes det upp att kullen inom aktuell detaljplan är en uppskattad plats för allmänheten, 

vilket bör beaktas i planarbetet. 

 

Det nämns att befintlig förskola kommer att rivas. Motivering till varför och hur 

platserna ska ersättas saknas. I Förbos planarbete har kommunen gjort bedömning att en 

förskola bör möjliggöras. Förbo anser det önskvärt att placering och utformning 

studeras gemensamt mellan de båda pågående detaljplanerna för att finna bästa 

lösningen för helheten. 

 

Befintlig busshållplats, transformatorstation och återvinningsstation behöver studeras 

gemensamt mellan de båda pågående detaljplanerna för att finna bästa lösningen för 

helheten. Finns möjlighet till samordningsvinster för samtliga parter och de boende. 

 

Bedömningen att föreslagen bebyggelse anses på ett bra sätt komplettera både befintlig 

bebyggelse och planerade nya kvarter ifrågasätts. Nuvarande förslag anses inte vara 
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anpassat till det underlag som låg till grund för planbesked för Råda 1:7, 1:8 och 

Kindbogården 1:95. Punkthus och lamellhus intill torget är med givet förslag inte 

möjligt, detsamma gäller förslag på gatustruktur och torgytan. Illustrerat förslag med tre 

punkthus frångår huvudidén med hela fasader utmed gatan för att skapa ett tydligt 

gaturum och sammanhängande helhetsmiljö. Det är viktigt att det fortsatt är en attraktiv 

boendemiljö för Förbos hyresgäster. Trafikalstringen in i området behöver studeras då 

nuvarande förslag innebär ökad belastning på en trafiksituation vid skolan som inte 

fungerar i dagsläget. 

 

Föreslaget p-tal för området anses alldeles för högt. Befintligt p-tal i området är ca 0,9 

och i pågående arbete med intilliggande detaljplan studeras möjligheten att sänka p-talet 

ytterligare. Ett bostadsområde längst in i området med ett betydligt högre p-tal rimmar 

olyckligt med de tankar och den profil som önskas för Säteriet som helhet. Förbo för 

gärna en dialog om gemensamma mobilitetsåtgärder för att området ska fungera som en 

helhet. 

 

Saknar beskrivning av beräknad trafikalstring till följd av förslaget och beräknat p-tal. 

Här efterfrågas även en beskrivning av "worst case" vid full utbyggnad av detaljplanen. 

Påverkar utformning av Platåvägen och lämpligheten för placering av infart till p-

garage. Trafikalstringen behöver även sammanvägas med pågående arbete med 

intilliggande plan för att bedöma eventuell påverkan på trafikmotet vid väg 40. 

Illustrationskartan visar mycket markparkering intill Rönngården. Ej önskvärt. Påverkar 

västerläge, risk för mycket strålkastarljus in i befintliga lägenheter. 

 

Ett av två alternativ på illustrationskartan bör illustrera möjlig full utbyggnad av 

planområdet för att öka läsbarheten och tydligheten 

 

Efterfrågade utredningar: 

Volymstudie och solstudie behöver genomföras och samordnas med övrig planering för 

Säteriet. 

Bullerfrågan anges studeras vidare i kommande arbete. Även här behöver 

sammanvägning göras med pågående intilliggande plan. 

Trafikstrukturen och framtida torg/allmän plats bör studeras som en helhet. 

Det anges att dagvatten ska omhändertas på kvartersmark. Hur ska detta lösas på berg? 

Kan gemensamma lösningar vara en idé? 

Möjliga gemensamma mobilitetsåtgärder bör studeras. 

 

Kommentar: 

Kommunen håller med om vikten av samordning mellan de båda pågående planerna för 

en sammanhållen utveckling som både bevarar Säteriets kvalitéer och kompletterar dem 

på ett sätt som gagnar området som helhet. Samordning har skett utifrån de 

förutsättningar som ges av att de två planerna genomförs med två olika arbetssätt: den 

aktuella detaljplanen i kommunens regi med medverkan av exploatör och Förbos plan 

som en exploatörsdriven detaljplan med särskild samordnare. 

 

Planbestämmelsen om högsta tillåten höjd har reviderats sedan samrådet. I planens 

östra del, närmast Rönngården, tillåter granskningsförslaget bebyggelse med en 

nockhöjd på +100 meter över nollplanet vilket medger byggnation av ett äldreboende 

om fyra våningar. Gatan i anslutning till det tänka äldreboendet har en höjd på cirka 

+85. I planen västra del, mot Platåvägen, tillåts bebyggelse upp till fem våningar plus 
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en takvåning. Mot Bokgården/Rönngården i nordöst trappas denna bebyggelse ned en 

våning för att bättre anpassa sig till skalan på befintlig bebyggelse. 

 

Användningen C, centrumändamål, behålls likt samrådsförslaget och begränsas inte till 

endast bottenvåning. 

 

I både samråds- och granskningsförslaget ingår den gång- och cykelväg på Förbos 

mark (Råda 1:8) som finns idag men saknar planstöd i gällande detaljplan. Kommunen 

ser värdet av att koppla ihop gång- och cykelvägnätet norrut, men har för att påverka 

befintlig bebyggelse minst möjligt i granskningsförslaget endast tagit med den befintliga 

gång- och cykelvägen. En fortsättning av gång- och cykelvägen norrut skulle kunna 

möjliggöras i Förbos exploatörsdrivna detaljplan då denna del i nuläget ingår Förbos 

planområde. Frågan får diskuteras vidare mellan kommunen och Förbo. 

 

Planförslaget är utformat för att möjliggöra så stor flexibilitet som möjligt vid framtida 

utformning av vändplats/torg och gator. Granskningsförslaget har kompletterats med 

en bestämmelser om att alla trapphus ska ha entré mot gata, att bottenvåningar ska ha 

en våningshöjd om minst 3,6 meter för att ge plats för verksamheter och för ge 

förutsättningar för en aktiv fasad mot Platåvägen. Vidare har planens sydvästra del 

uteslutits vilket gör att ingen ny genomförandetid står i vägen för eventuell utveckling 

av ett framtida torg. 

 

Vändytan i nordost, med bestämmelsen gata i gällande detaljplan (S-12) ingår inte i 

aktuell detaljplan. Planförslaget ger möjlighet till ny vändplats något längre söderut. 

 

Angående bedömning av lämpligheten med bostäder förutom syftet att möjliggöra för 

äldreboende så anges det i upphandlingen och tilldelningen av uppdraget 

(Kommunstyrelsen 5 mars 2018) att "Byggrätt kommer ges för ytterligare bostäder eller 

annan bebyggelse om så bedöms lämpligt i detaljplanearbetet." Utbyggnad av bostäder 

med ca 75 lägenheter finns utöver det med i bostadsförsörjningsprogram 2018-2022, 

fastställt av kommunfullmäktige 13 november 2017. Så även i 

bostadsförsörjningsprogram för 2019-2023. Säteriet anges också i kommunens 

översiktsplan (ÖP2012) som utbyggnadsområde för bostäder på kort sikt, det vill säga 

inom tio år. Detaljplanen bedöms ligga i linje med översiktsplanens intentioner, som 

också anger att de befintliga tätorterna ska utvecklas och byggnation ske kring 

kollektivtrafik/infrastruktur. 

 

Inför granskningen har en naturvärdesinventering utförts (Härryda kommun, 2018 rev. 

2019-06-11). Planbeskrivningen har kompletteras med förtydliganden om områdets 

klassificering i kommunens naturvårdsplan. 

 

Kommunens behov av lokaler för till exempel olika former av boenden, (för)skolor och 

annan offentlig service hanteras genom den lokalresursplan (LRP) som antas av 

kommunfullmäktige och uppdateras varje år. 

 

Längs Platåvägen anges allmän platsmark bara som gata, utan specificerat läge för 

busshållplats vilket skulle kunna möjliggöra en flytt utmed gatan. Befintlig 

återvinningsstation avses ligga kvar i sitt nuvarande läge medan transformatorstation 

flyttas till en plats strax söder om återvinningsstationen. Båda anläggningar planläggs 

som teknisk anläggning (E).  
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Planförslaget utgår från översiktsplanens intentioner om förtätning i befintliga tätorter 

med närhet till kollektivtrafik, samt ambitionen att utnyttja den tillgängliga ytan på ett 

sätt som blir en del i den fortsatta utvecklingen av Säteriet och bidrar med en del av de 

bostäder det finns behov av i Mölnlycke. Planförslaget är utformat för att möjliggöra en 

mer stadsmässig bebyggelse med hela fasader längs med gatorna för att tydliggöra 

gaturummet och förhoppningsvis harmonisera med Förbos planerade bebyggelse. De 

inre delarna av planområdet (gårdssidan) tillåts inte bebyggas med huvudbyggnader 

och bestämmelser har tillförts som anger att huvudbyggnad ska placeras i gräns mot 

gata. Bestämmelse om förhöjd entrévåning har även tillförts för att ge förutsättningar 

för en aktiv fasad mot Platåvägen.  

 

Parkeringstalet för bostäder som angavs i samrådsförslaget har bedömts som för högt 

och kommer inte fungera som utgångspunkt. Parkeringsfrågan har studerats vidare 

sedan samrådet och inför granskningen har ett parkeringstal på 1 p-plats/lägenhet varit 

en utgångspunkt för beräknande av ungefärligt parkeringsbehovet. Hänsyn bör dock tas 

till att olika lägenhetsstorlekar genererar olika efterfrågan på parkering. Små 

lägenheter bedöms ha en lägre efterfrågan på parkeringsplatser och bör därför tillåtas 

ha ett lägre parkeringstal. Parkering och mobilitet kommer att hanteras vidare i 

bygglovsskedet genom att en parkerings- och mobilitetsutredning tas fram för att i 

detalj fastställa hantering av parkering och mobilitet utifrån platsens och projektets 

förutsättningar och utifrån storlek och exakt antal lägenheter.  

 

Trafikeffekter som uppkommer av exploateringen från detaljplanen bedöms inte påverka 

vägnätet i någon hög grad och vägkapaciteten i området är god. 

 

Frågan om utformning av parkeringsytor för att påverka intilliggande bebyggelse i 

Rönngården så lite som möjligt ska beaktas vid projektering. Vintergrön häck eller 

annan avskärmning avses ordnas. 

 

Illustrationskartan i granskningsförslaget visar på en nästintill helt utnyttjad byggrätt. 

 

Inför granskningen har ett flertal utredningar genomförts, bland annat en sol- och 

skuggstudie. Se vidare i planbeskrivningen. 

 

 

Rådet för funktionshinderfrågor, yttrande daterat 2018-06-12 
Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet. 

 

Föreslagen bebyggelse  

Särskilt boende för äldre  

Byggnad för äldreboende bör om möjligt utformas så att alla lägenheter/rum får nära 

kontakt med gemensamhetsutrymmen och uteplatser. Långa korridorer bör undvikas. 

Varje avdelning bör ej ha fler boende än 8-9 personer, vilket är Socialstyrelsens 

rekommendation.  

 

Planera för sluten gemensam gård, lättillgänglig för alla boende.  

 

Önskemål från Ritningsgranskningsgruppen att i ett tidigt skede få information och 

möjlighet till att ge synpunkter under projekteringens gång.  
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Gator och trafik  

Gatunät 

Gångbana och cykel-/ mopedtrafik i området, bör separeras med tydlig markering, helst 

i avvikande färg/kulör.  

 

Vägkorsningar, övergångar, bör utföras i plan utan nivåskillnader och kantstenar.  

Gångbana och gångar/anslutningar/entréer till fastigheterna bör utföras med jämn 

beläggning, EJ gatsten, EJ heller planslipade gatstenar. 

 

Parkering  

Erforderligt antal handikapplatser måste erbjudas.  

 

Flera synpunkter  

Att berörda intresseföreningar inbjuds delta i referensgrupp för samråd, inför 

planeringen av utemiljö och äldreboende, i god tid innan beslut fattas. 

 

Att i området planera för minipark med vattenspel och bänkar för stilla stunder, 

spontanidrott och gärna ett utegym. Bra exempel finns i Nyebroparken vid sjön Aspen i 

Lerums kommun.  

 

Vid växtval planera för bin, humlor och andra insekter med tanke på pollinering, 

inhyrda bikupor?  

 

Kommentar: 

Utformningen av äldreboendet ska följa gällande lagar och regler. Utformning av gator 

och utemiljöer regleras inte i detaljplanen, men kommunen noterar synpunkterna och 

tar dem med i vidare arbete.  

 

 

Rådet för idéburna organisationer, yttrande daterat 2018-06-14 
Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet. 

 

Synpunkter: 

Att en referensgrupp från rådet för idéburna organisationer, berörda av planerna på 

äldreboendet, bjuds in under planeringsstadiet för att ge sina synpunkter.  

Att i området planera för en spontanidrottsyta och gärna ett utegym  

 

Kommentar: 

Utformning av utemiljöer regleras inte i detaljplanen, men kommunen noterar 

synpunkterna och tar dem med i vidare arbete.  

 

 

Pensionärsrådet, yttrande daterat 2018-06-14 
Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet. 

 

Pensionärsrådet har överlämnat pensionärsorganisationernas synpunkter enligt nedan: 

 

PRO och SPF har i samråd inkommit med flera skrivelser gällande äldreanpassade 

bostäder i Härryda kommun.  
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1. Nybyggnation av Mölnlycke fabriker 2015-08-24  

2. Medborgardialog om Äldreboende i Härryda kommun 2015-10-23  

3. Synpunkter detaljplan Björkelid i Härryda kommun 2017-01-02  

 

Med Äldreanpassade bostäder har hitintills avsetts  

 Trygghetsboenden icke biståndsbedömda  

 Särskilt boende efter biståndsbedömning  

 BGT-boende med enbart kommunalt besvär  

 Palliativt boende efter läkarutlåtande i terminalt skede  

 Nu tillkommer begreppet Mellanboende se nedan  

 

Sedan 2016 har frågan om äldrebostäder varit en stående fråga vid varje KPR-

sammanträde. Vi lägger därför stor vikt vid att nu få möjlighet att lämna våra 

synpunkter.  

 

Vid sammanträde 2016-11-29 presenterade sociala sektorn Lokalresursplan 2017-2021. 

Vi konstaterar vid senaste KPR-sammanträde i maj 2018 att sektorn ännu inte ändrat sin 

prognosmodell och trots våra påpekanden om utelämnande av biståndsbedömning vid 

prognoser dessa fortsatt används. En brist har nu uppstått varför många 

biståndsbedömda till särskilt boende kommer att sakna plats under 2019 och 2020. 

Enligt besked vid sammanträdet måste kommunen ordna det på något sätt. Vi undrar till 

vilken kostnad och hur skall sköra anhöriga kunna besöka sina nära och kära i andra 

kommuner. Skall dessa personer byta bostad och flytta när Säteriet är färdigställt?  

 

Det är mycket bra att denna byggnation i Säteriet nu kommer till stånd dock två år för 

sent. Vi förordar att byggnationen blir klar 2020 för att något underlätta för det stora 

antal personer som till följd av antalet födda 1941 till 1945 kommer att behöva boende 

de närmaste åren. Det måste vara den verkliga befolkningsutvecklingen och inte antalet 

biståndsbedömda som ligger till grund för prognosen.  

 

Mellanboende  
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fattat beslut om Rapport 2015:8. 

Rapporten finns publicerad på www.vardanalys.se. Personal från Härryda kommun har 

varit närvarande vid presentation i Stockholm och flera tjänstemän är medvetna om 

rapporten. Det är nödvändigt att en snabb beredning av rapporten kommer tillstånd så 

att kommunen eventuellt kan besluta om något slags mellanboende. Inför den stora 

anhopning av funktionshindrade pensionärer främst dementa som för närvarande 

omhändertas till en kostnad av ca 800 000 kr per år måste en mer kostnadseffektiv 

lösning av särskilt boende tas fram. Mellanboende kan var en sådan lösning. Under 70- 

80-talet byggdes servicebostäder som fungerade bra. Härryda saknar helt dessa. Bilaga 

1 till pensionärsrådets presidiebeslut 2018-06-14, § 1  

 

Vårt förslag är nu att de bostäder som planeras i anslutning till det särskilda boendet i 

Säteriet men även fabriksområdet kompletteras med något slags Mellanboende enligt 

Vårdanalys rapport. Detta skulle omedelbart få effekt på framtida kostnader för 

kommunen. Placeringen är idealisk intill skola och förskola samt integrerat bland andra 

bostäder. Kanske kan en del somatiskt sjuka då bli kvar på mellanboende och slippa 

komma till särskilt boende. Det är vår gemensamma uppfattning att få ansöker om att få 

komma till särskilt boende om man inte är i behov av det. Därför kan 

Mellanboendeformen vara en bra lösning. Där finns personer man kan tala med och äta i 
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gemenskap med. Även de så viktiga sociala aktiviteterna kan florera på ett helt annat 

sätt än i ett särskilt boende.  

Kommunen har fler än 6000 personer som är äldre än 65 år och inte ett enda 

Mellanboende/Serviceboende.  

Antalet äldre växer i Härryda kommun med mer än 5 % årligen de närmaste åren. 

Eftersom vi har en bra socioekonomisk nivå i kommunen lever vi längre och är friskare 

än i många andra kommuner. Vi tror att Mellanboende i flera former kan vara bra för 

oss. Med tanke på att de flesta som flyttar till dessa boenden är över 80 år bör endast 

hyresrätter planeras. En 80-åring kan inte räkna hem en bostadsrätt med miljoninsats.  

Liksom kommunens satsning på Trygghetsboenden bör Mellanboenden framgent ingå i 

våra styrdokument. Trygghetsboenden är till för ännu friska i ett tidigare skede i livet 

utan biståndsbedömning. Mellanboende skall ses som en ersättning till särskilt boende 

med lägre kostnad och bör vara biståndsbedömt men med rätt till plats för 90+.  

 

Kommentar:  
Kommunen noterar synpunkterna.  

 

Frågan om behov av mellanboende är inte en fråga för denna detaljplan. Kommunens 

behov av lokaler för till exempel olika former av boenden, skolor och annan offentlig 

service hanteras genom den lokalresursplan (LRP) som antas av kommunfullmäktige 

och uppdateras varje år. 

 

Planarbetet utförs i enlighet med antagen lokalresursplan, bostadsförsörjningsprogram 

och den upphandling där kommunstyrelsen den 5 mars 2018 beslutade att tilldela 

Attendo Sverige AB uppdraget att uppföra och driva äldreboendet, med 

verksamhetsstart senast den 1 juni 2022.  

 

 

REMISSINSTANSER SOM INTE HAR NÅGOT ATT ERINRA 
 

 Brottförebyggande rådet, BRÅ 

 

REMISSINSTANSER SOM INTE LÄMNAT NÅGRA YTTRANDEN 
 

 SGI 

 Elleverantör: Härryda energi AB 

 Härryda energi AB 

 Renova 

 Polismyndigheten  

 Naturskyddsföreningen 

 Göteborgs Ornitologiska förening 

 Råda Hembygdsförening 

 Mölnlycke Centrumförening  
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SAMRÅD MED SAKÄGARE 

 

Boende på Råda 1:8 (Rönngården 3), skrivelse inkommen 2018-06-14 
Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet 

 

Vilka konsekvenser kommer biltrafik/parkering till äldreboende och senare till bostäder 

ha för hyresgäster på Rönngården 3 där jag bor i en lägenhet på bottenplan. Undrar även 

hur mycket störningar som kommer att uppstå i och kring boendet under 

byggnationstiden. I nuläget ska ingen biltrafik gå fram till huskroppen även om detta 

överträds ofta. Befintlig återvinningsstation ska ju även bort, hur ersätts denna? 

 

Kommentar:  
I planen föreslås parkering för äldreboendet och bostäderna på det område närmast 

Rönngården där inga byggnader får uppföras (markerat med prickar på plankartan).  

Befintlig vändplats med parkeringar norr om planerad parkeringsplats har i 

granskningsförslaget ändrats till allmän platsmark (gata) likt idag. Den allmänna 

platsen utökas även något åt öster för att möjliggöra en fullgod vändplats. 

Frågorna om påverkan under byggtiden och hur parkeringsytan utformas för att 

påverka byggnaderna intill så lite som möjligt tas med i vidare arbete. Utformningen av 

parkeringen för att minska störningar ska beaktas vid projektering. Vintergrön häck 

eller annan avskärmning avses ordnas. Förbos befintliga miljöhus har tagits bort och 

ersatts av underjordiska behållare på östra sidan gatan. Den befintliga 

återvinningsstationen för materialsortering får däremot stå kvar enligt planförslaget.  
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ÖVRIGA SYNPUNKTER 
 
Fastighet Kullbäckstorp 2:274, skrivelse inkommen 2018-05-24 
Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet. Till yttrandet finns ett bifogat dokument 

visande 5 st punkthus längs med Platåvägen med 10-15 våningar. 

 

Utrymmet mellan äldreboendets 6-7 våningar och befintlig 3-våningsbebyggelse öster 

därom riskerar att upplevas som en mörk och ogästvänlig hård yta särskilt av de som 

bor i de befintliga husen.  

 

Enligt förslaget skall delar av befintligt grönområde bebyggas med ett 6-7 våningar 

högt flerbostadshus (äldreboende) som under halva året - höst till vår - skuggar de 

befintliga 3-våningshusen. 

 

Rent allmänt bör man studera HELA området mellan den västra och östra bebyggelsen i 

stället för att göra detaljlösningar som riskerar att blockera en sammanhållen 

utformning av resterande delar. 

 

Bifogar pdf-dokument visande en alternativ lösning med bibehållande av de och viktiga 

grönområden längs den centrala matarvägen i området samtidigt som områdets 

potential utnyttjas till fulla - dvs utsikten mot Rådasjön. 

 

Kommentar:  
Högsta tillåtna byggnadshöjd har reviderats inför granskningen, se vidare kommentar 

till Förbos yttrande ovan. Förslaget i bifogat dokument berör område utanför denna 

detaljplan. 

 
 
Fastighet Bråta 2:94, skrivelse inkommen 2018-05-31 
Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet. 

 
Det är många barn som bor i närheten av säteriet och som har sin naturliga anknytning 

till en förskola i närheten. Det är ett stort behov av förskoleplatser i området, och därför 

viktigt att de platser som i dag är på säteriets förskola stannar kvar på området, tex 

genom ett modulbyggande. För de som bor på norra sidan av centrum, är det en betydlig 

extra ressträcka varje dag, om man ska ta sig till/från Djupedalsområdet. Många ska jo 

vidare till Göteborg, och det betyder minst 30 min extra vid varje hämtning/lämning, 

vilket utgör minst 1 timme extra varje dag. Det är för mycket för en småbarnsförälder. 

 

Kommentar:  
Kommunens behov av lokaler för till exempel olika former av boenden, (för)skolor och 

annan offentlig service hanteras genom den lokalresursplan (LRP) som antas av 

kommunfullmäktige och uppdateras varje år. 

 
Boende på Råda 1:7 (Tallgården 1), skrivelser inkomna 2018-06-14 
Synpunktslämnaren har inkommit med två skrivelser som här redovisas tillsammans. 

Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet. Kommentar har infogats under respektive 

fråga. 
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Verksamhet (förskola) som bedrivs i område och ingår i den gamla detaljplanen (S-12) 

i byggnad betecknat som barnstuga (N) är i användning och behövs. Ca.30 barn går på 

förskolan i dagsläge (2018-06-12) och mer barn har antagits till förskolan, trotts att om 

detaljplanen vinner laga kraft innebär det en stängning om ca. ett år. Även om platser i 

övriga förskolor i kommunen finns, så uppenbarligen saknas det platser i norra 

Mölnlycke, och därför anses det vara olämpligt att ersätta förskola med en byggnad, 

som tillåter en annan typ av verksamhet. 

 

1. Äldreboendes våningsantal bör inte överstiga tre våningar, för att passa in med 

övriga byggnader i område. Även en trevåningsbyggnad så nära inpå skolan (sydvästra 

delen av detaljplanen) kommer förstöra områdens utseende. 

 

2. Bostadsrätter, som planeras, borde inte vara högre än övriga byggnader i områden, 

för att passa in i område. Samtidigt, ett ensidig tak, med lutning på några grader, 

föreslås, för att inte ’’sticka ut’’ från övriga byggnader i områden. 

 

3. Eftersom bostadsrätter kommer byggas på mark, som är högre än övriga marken i 

områden, solstudier bör göra. Risken, att tillgång till dagsljus kommer påverkas för 

både boende på Rönngården och det nya äldreboendet föreligger, även om 

bostadsrättshusens höjd inte överstiger tre våningar. Samma risk föreligger även när 

äldreboendet är färdigställt, på grund av dennes närhet till Rönngården. Hyresgäster i 

Rönngården har balkong och uteplats, belägna mot äldreboende (på den östra sidan av 

föreslagen äldreboende) kan förlora dagsljustimmar.  

 

4. Södra delen av det föreslagna äldreboendet kommer komma nära inpå Säteriskolan, 

vilket innebär en begränsad utsikt för både klienter av äldreboendet, samt ett intrång i 

skolelevernas undervisning.  

 

5. Den föreslagna parkeringen borde vara öppen för allmänhet också (boende i område, 

skolpersonal, föräldrar, som kör barn till skolan), då minst sju befintliga 

parkeringsplatser försvinner i den föreslagna detaljplanen. 

 

6. Parkeringen, som försvinner i den föreslagna detaljplanen (en parkeringssektion 

framför Rönngården), används idag som en ankomst för färdtjänsten. Detaljplanen 

borde innehålla en lösning om hur tillgång till en säker tillgång till färdtjänst och säker 

lämning av barn som sedan går vidare till skola genom den gångvägen, som ligger 

längst östra sidan av föreslagen äldreboende.  

 

7. Parkering, som är föreslagen i detaljplanen (längst östra sidan av äldreboendet) borde 

stängslas in (eller en annan obstruktion byggas) på sydsidan. Om det inte görs kommer 

bilförare ha fri tillgång att köra hela vägen från parkeringen, svänga till höger och 

fortsätta ner till ’’nedregårdarna’’– någonting som görs även nu på den befintliga 

gångvägen mellan förskola och bostadsbyggnad.  

 

8. Upprättning av både äldreboende och nya bostadsrätter kommer innebära byggbuller. 

I och med område är så nära inpå bostadsbyggnaden, där hyresgäster bor, och skola, 

som har aktiv undervisningen större delen av året, kommer livskvalitet av hyresgäster 

(finns småbarn och nattarbetare i den bostadsbyggnad som ligger närmst den föreslagna 

äldreboenden) och undervisningskvalitet för skolever.  
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9. Uteplatsen på Rönngården, som den nya parkeringen och gångvägen är föreslagen att 

byggas framför, bör inte påverkas avsevärt, det vill säga, den gräsmattan (ca. 0,5 meter) 

som ligger framför uteplatsen, bör bevaras. 

 

10. Oron finns om att busstrafiken från och till områden kommer påverkas vid 

byggnation av äldreboendet och nya bostadsrätter. Bussarna som kommer från och till 

områden används av många invånare i områden, framförallt människor som åker in till 

Göteborg för jobb, och vill undvika köer på motorvägen; av äldre personer och 

barnföräldrar. Närmsta stationen är Platåvägen som innebär ett längre promenadavstånd 

och uppförsbackar, som kan vara svåra att tackla för visa grupper. 

 

11. Ett övergångsställe bör installeras mellan befintliga busshållplatserna. Det enda 

övergångsstället finns på västra sidan av bostadsområden. Eftersom upprättning av 

äldreboendet och bostäder, samt förvaltning av dessa kommer innebära trafikutökning 

till och från områden en sorts av säker passeringspunkt mellan den södra och norra 

områden behövs.  

 

12. En bit av mark som ligger på den sydvästra delen av detaljplanen ska säljas, och ska 

möjligen användas för dragning av rör, som ska förse dem nya byggnader med vatten- 

och avloppstjänster. Den gångvägen används idag av skolelever för att komma in till 

skolområden, om man blir körd till skolan med bil. En annan gångväg som skolelever 

använder är gångvägen på den östra delen av det föreslagna äldreboendet. Båda vägar 

får inte blockeras under byggnation och tydliga hänvisningar på hur barnen kan ta sig 

till skolområde bör finnas, för att minska trafikkaoset som kan uppstå, när 

vårdnadshavare ska hitta en plats att släppa ut skolelever ur bilar. 

 

13. Sophanteringen för områden försvåras om den befintliga detaljplanen går genom. 

Man har rätt till att soprummet ska finnas. Fastighetsägare kommer ha uppdrag att finna 

ett annat ställe där avfallshantering kan ske. Däremot så finns det inget annat ställe som 

passar bra för en sådan tjänst ur hyresgästernas perspektiv. Avfallshanteringsfråga bör 

lösas innan byggstart.  

 

14. Den föreslagna utformning av nya bostadsrätter, som visas i illustration två i 

planbeskrivning, kommer innebära att övriga byggnader i områden (Rönngården) 

avgränsas från resterande områden med en huskropp, som föreställer ett staket. Tre 

huskroppar anses vara bättre än två, för ljusinsläpp till det föreslagna äldreboendet och 

allmän utseende av områden. Ingen annan byggnad i områden har den formen heller. 

Byggnader som föreslås i illustration 1 skulle passa bättre i områden helt enkelt. 

 

15. Det ger en dålig intryck när bostadsrätter ’’ser ner’’ på hyresrätter, vilket blir fallet 

om bostadsrätter tillåts att byggas i 5-6 våningshöjder. Vad kommer uppenbarligen bli 

dyra bostadsrätter kommer per automatik vara högre och sticka ut mer än övriga 

byggnader i det socioekonomiskt utsatta området, vilket bara bidrar till segregation.  

 

16. Det är ett barntätt område och tung byggtrafik innebär en risk.  

 

17. Tillgänglighet till garaget, parkeringar och bussarnas genomfarts möjlighet ska 

lösas innan byggstart. 
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Kommentar:  
Kommunens behov av lokaler för förskolor/skolar och annan offentlig service, till 

exempel olika former av boenden, hanteras genom den lokalresursplan (LRP) som 

antas av kommunfullmäktige och uppdateras varje år. 

 

Högsta tillåtna byggnadshöjd har reviderats inför granskningen, se vidare kommentar 

till Förbos yttrande ovan samt i planbeskrivningen. Generellt sett tillåts högre 

bebyggelse mot Platåvägen, uppåt sex våningar, och något lägre mot Rönngården i 

öster. Vid planering och förtätning av befintliga områden är det svårt att bevara och 

inte förändra utsikt m.m. Äldreboendet kommer hamna relativt nära befintlig 

skolbebyggelse i söder. 

 

Sol – och skuggstudier har genomförts inför granskningen och visar att det är främst 

äldreboendet och dess höjd som påverkar befintlig bebyggelse (i Rönngården). I april 

månad avtar skuggningen på eftermiddagen/kvällen. Se vidare i planbeskrivningen. 

 

Befintlig vändplats med parkeringar har i granskningsförslaget ändrats till allmän 

platsmark (gata) likt idag. Den allmänna platsen utökas även något åt öster för att 

möjliggöra en fullgod vändplats. Detaljplanen reglerar inte hur den allmänna platsen 

(gata) ska användas och om befintliga korttidsparkeringar kommer vara kvar. Marken 

skulle kunna användas till färdtjänst till befintliga bostäder och nytt äldreboende, 

liksom lämning av barn som ska till Säteriskolan. Vid den tänkta infarten till 

äldreboendets parkering kommer dock parkeringar behöva tas bort. Dessa kan 

eventuellt ersättas med parkeringar längsmed gatan. 

 

Frågan om att hindra bilkörning från äldreboendes tänkta parkeringsplats söderut 

regleras inte i detaljplanen men kommunen noterar synpunkterna och tar dem med i 

vidare arbete. Trafik åt detta håll bör inte tillåtas. 

 

Gång- och cykelvägen har minskats något jämfört med samrådsförslaget. Nu ingår den 

befintliga gång- och cykelbanan i söder. Avståndet till Rönngården är ca 4,5 meter. 

 

Busstrafikeringen styrs inte i detaljplanen. Planförslagets bestämmelser gör det möjligt 

för hållplatsen att ligga kvar i befintligt läge. Kommunen noterar synpunkterna kring 

oro för påverkan på busstrafiken och tar dem med i vidare arbete. 

 

Detaljplanen styr inte utformning av gator och placering av övergångsställen. 

Planförslaget ger möjlighet för flera olika sätt att utforma gatorna. Kommunen noterar 

synpunkterna och tar dem med i vidare arbete. Även synpunkterna kring om gångvägar 

för skolelever noteras. Den sydvästra delen av samrådsförslaget som berörda befintlig 

gång- och gångväg har tagits bort i granskningsförslaget 

 

Förbos miljöhus har tagits bort och ersatts av underjordiska behållare på andra sidan 

gatan (på Förbos mark). Den befintliga återvinningsstationen för materialsortering 

avses ligga kvar och planläggs som E2 – återvinningsstation i detaljplanen. 

 

Bebyggelsens placering har specificerats och liknar mer samrådsförslagets 

”illustration två” än ”illustration ett”. Bebyggelsen föreslås ligga utmed gatorna delvis 

för att harmonisera med Förbos angränsande detaljplaneförslag. Planområdets inre 

delar avses användas som gårdsyta men får förses med komplementbyggnader. Planen 
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har kompletterats med bestämmelser som ska bidra till att fasaden mot Platåvägen och 

mot Bokgården i norr aktiveras med entréer och möjliga verksamheter. Avståndet från 

Rönngården till föreslagen byggrätt för nytt äldreboende är ca 20 meter, ungefär 

detsamma som mellan byggnaderna inom Rönngården. Detaljplanen styr inte 

bostädernas upplåtelseform. Ambitionen är att de nya byggnaderna ska kunna 

komplettera Säteriet på ett bra sätt, med en något annan byggnadstyp, eventuellt annan 

upplåtelseform, aktivering av Platåvägen och ökat underlag för service.   

 

Kommunen noterar synpunkterna kring byggtrafik, byggbuller och tillgänglighet under 

byggtiden och tar dem med i vidare arbete. Ett flertal av dessa frågor får lösas av 

aktuell exploatör utifrån gällande lagar och regler. 
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SAKÄGARE SOM INTE FÅTT SINA SYNPUNKTER 
TILLGODOSEDDA 
 

Fastighet Skede Synpunkt 

Råda 1:8, Råda 1:8 

m.fl. 
Samråd 

Samordning, lämplighet och utformning av 

bebyggelsen, anpassning av bebyggelse- och 

trafikstruktur, konsekvenser och beskrivning 

av planförslaget  

Råda 1:8 

(Rönngården) 
Samråd 

konsekvenser av biltrafik/parkering, 

störningar vid byggnation 

   

   

 

 

Mölnlycke i augusti 2019  

SAMHÄLLSBYGGNAD 

Planenheten 

 

 

 

Peter Wallentin   Erik Olmårs 
Verksamhetschef plan och bygglov  Planarkitekt 
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Antagandehandling  1(10) 
Oktober 2019 
 

 
Sektorn för samhällsbyggnad 

 

 
 
Detaljplan för del av Råda 1:9 m.fl.,  
ÄLDREBOENDE OCH BOSTÄDER I SÄTERIET 
i Mölnlycke, Härryda kommun 
 
 
 

UTLÅTANDE 
 
 
Under tiden 22 augusti till 9 september 2019 har detaljplanen varit föremål för 
granskning enligt 5 kap. 18 § Plan- och bygglagen (2010:900) PBL. 
Granskningshandlingar sändes till remissinstanser 2019-08-21 och har funnits 
tillgängliga i kommunhusets entré, i biblioteket i Mölnlycke samt på kommunens 
hemsida. Information sändes till sakägare 2019-08-21. Brev skickades till 
boende/hyresgäster (folkbokförda som är 18 år eller äldre) på adresserna Rönngården 1-
9, Bokgården 1-3, Björkgården 1-6. Annons infördes i Härryda-Posten/Partille Tidning 
2019-08-22. Ett öppet hus med möjlighet för sakägare och allmänhet att ställa frågor till 
tjänstemännen som arbetar med detaljplanen anordnades i Råda Rum (Kyrkvägen 45) 
2019-09-03, kl. 16:00-18:00. Det öppna huset besöktes av 3 personer. 
 
SAMMANSTÄLLNING  
 
Under granskningstiden har 10 yttranden inkommit till kommunen. Länsstyrelsen 
bedömer utifrån ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att 
planen kan accepteras och att planen därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om 
den antas. 
 
Lantmäteriet och Räddningstjänsten vill se vissa förtydliganden av planhandlingarna. 
Trafikverket har inga erinringar på granskningshandlingarna. 
Pensionärsrådet framhåller behovet av trygghetsbostäder och särskilda boenden. De 
föreslås också att ungdoms- och studentlägenheter blandas in i området. De lyfter även 
utformningsfrågor kopplat till äldreboendet. 
 
Flera synpunkter från nämnder, sakägare och övriga behandlade bland annat: 

- Gestaltningsbestämmelser och höjd på bebyggelsen 
- Oro för förhållandena under byggtiden: trafik, buller m.m. 
- Påverkan på befintlig bebyggelse genom till exempel insyn och störningar. 
- Bevarande av Säteriets karaktär med luft och rymd, stora gräsytor och många 

träd. Inte stadskaraktär. Bevara befintlig bergknalle med dess grönska.  
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LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER 
 
Länsstyrelsen, yttrande daterat 2019-09-10 
Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet.  
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas. 
 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att:  

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt  
 Mellankommunal samordning blir olämplig.  
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs  
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)  
 Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och säkerhet samt risken för 

olyckor, skred och erosion 
 
Kommentar:  
Noteras. 
 
 
Lantmäteriet, yttrande daterat 2019-08-28 
Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet. 
 
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade augusti 2019) 
har följande noterats:  
 
Inlösen av allmän plats  
Under rubriken ”mark som planläggs som allmän plats” i 
genomförandebeskrivningen anges att kommunen har för avsikt att genom avtal 
med enskilda fastighetsägare som berörs av inlösen av allmän plats samt vilka 
ersättningsregler som är gällande. Skrivningen bör förtydligas så att det framgår att 
kommunen med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen även 
utan avtal med den berörda fastighetsägaren. 
 
Kommentar:  
Planbeskrivningen förtydligas utifrån Lantmäteriets synpunkter. 
 
 
Trafikverket, yttrande daterat 2019-08-22 
Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet. 
 
Trafikverket har i ett tidigare samrådsskede yttrat sig: 2018-06-04, (TRV 2018/60929) 
och ställde sig då positiva till att planen tar hänsyn till gång- och cykeltrafikanter. Det 
påpekades även vikten av att planområdet har närhet till god kollektivtrafik för att 
möjliggöra hållbart resande. 
 
Trafikverket har inget att erinra i granskningsskedet. 
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Kommentar: 
Kommunen noterar synpunkterna. 
 
 
Räddningstjänsten Storgöteborg, yttrande daterat 2019-08-30 
Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet. 
 
Räddningstjänsten har tagit del av rubricerad handling. Räddningstjänsten har 
tidigare yttrat sig inför samråd 2018-06-13. 
 
Överväganden  
Räddningstjänstens synpunkter i samrådskedet har beaktats i samrådsredogörelsen. 
Planområdets brandvattenförsörjning bör inarbetas i områdets planbeskrivning då detta 
är en förutsättning för detaljplanen. 
Bedömning  
Räddningstjänsten Storgöteborg anser att områdets brandvattenförsörjning bör 
redogöras i planbeskrivningen, i övrigt inget att erinra. 
 
Kommentar:  
Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av brandposter.
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YTTRANDEN FRÅN NÄMNDER, FÖRENINGAR, BOLAG M FL  
 
Härryda energi AB, yttrande daterat 2019-08-29 
Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet. 
 
Planförslaget berör befintliga elledningar vars ungefärliga läge redovisas på bifogad 
karta. l0kV-ledningar- röd färg, 0,4kV-ledningar- blå färg samt servisledningar - 
magenta färg.  
 
Planförslaget innebär att befintlig transformatorstation (NS 174 Bokgården) måste 
flyttas för att ge plats för nya bostäder. En förutsättning för att raseringen skall kunna 
genomföras är att bygglov måste beviljas i ett tidigt skede för en ny transformatorstation 
samt att denna måste vara i drift innan den befintliga kan tas bort. Detta för att kunna 
försörja befintliga bostäder med ström. 
 
Samråd har skett under våren tillsammans med kommunen och exploatör angående 
förutsättningarna för flytt av befintlig transformatorstation till nytt läge. Vi har sökt 
bygglov för det nya läget. 
 
Nedläggning av elkablar för nytt och befintligt nät kommer att utföras när exploatering 
påbörjas och vi önskar få tillgång till bygghandlingar i god tid före, för att samordna 
med övriga ledningsägare där så är lämpligt. 
 
Kommentar:  
Kommunen noterar synpunkterna och tar med sig dem i fortsatt arbete. 
 
 
Förbo AB, yttrande daterat 2019-09-09 
Förbo AB är även sakägare. Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet. 
 
Förbo AB har som sakägare tagit del av kommunens förslag till granskningshandlingar 
för Råda 1:9 m.fl och noterar att stora delar av de synpunkter som framfördes under 
samrådet har besvarats. Dock kvarstår följande synpunkter på förslag till detaljplan för 
äldreboende och bostäder i Säteriet.  
 
Kvarstående synpunkter 
Är användningen vård (D) huvudsaklig användning i hela området? Om inte så anser 
Förbo att den del av detaljplanen som i huvudsak utgörs av bostäder längs med 
Platåvägen ska ges färgen gul på plankartan för ökad tydlighet. 
 
Föreslagen reglering av äldreboendet vid Rönngården gör det möjligt att uppföra 
byggnaden i 5 våningar vilket har stor inverkan på angränsande befintliga bostäder. För 
att endast möjliggöra byggnation i 4 våningar, som står beskrivet i planbeskrivningen, 
behöver takfoten regleras till max +97, vilket Förbo önskar justeras på plankartan. 
 
Förbo noterar att plankartan har kompletterats med utformningsbestämmelser avseende 
byggnader mot Platåvägen och Förbos framtida planerade byggnader. Dock saknas 
fortfarande någon form av utformningsbestämmelser för det planerade äldreboendet. 
Förbo har lagt stor kraft på att renovera och utforma de befintliga bostäderna i Säteriet 
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till en attraktiv och inbjudande bostadsmiljö där områdets befintliga kvaliteter har lyfts 
fram genom varsam renovering med naturliga material. Renoveringsprojektet har 
nominerats till Helgopriset 2013 och prisats som bästa renoveringsprojekt av SABO 
2019. För att äldreboendet ska bli en del av områdets helhet och tillföra kvaliteter till 
området efterfrågas krav på utformningsbestämmelser som samspelar med omgivande 
och planerad bebyggelse. Förbo önskar därför att plankartan kompletteras med krav på 
naturliga fasadmaterial såsom exempelvis trä och sten samt krav på variation i fasaden 
för att samspela med de livfulla fasaderna i angränsande bebyggelse. 
 
Kommentar: 
Då användningen (DBCP) är den samma för hela planområdet blir även färgen den 
samma. Att uppföra äldreboende/vård (röd färg) har varit huvudsyftet genom 
planarbetet därför har den användningen setts som huvudsaklig. 
 
Plankartan reglerar en högsta nockhöjd över angivet nollplan på +100 meter i 
planområdets östra del där det tänkta äldreboendet planeras ligga. Gatan i dess 
anslutning har en höjd på cirka +85, vilket möjliggör fyra våningar äldreboende. 
Våningsplanen på ett äldreboende är generellt sett högre än för vanliga bostäder. Inom 
nockhöjden ska förutom våningsplan även höjden på taket inrymmas.  
Det troliga är att äldreboendet byggs i tre våningar plus en ytterligare indragen våning 
men plankartan tillåter fyra våningar äldreboende. En nockhöjd föreslås, och inte en 
reglering av takfotenshöjd som Förbo önskar, för att kunna möjliggöra för 
uppstickande trapphus/hisschakt som går i liv med fasaden och för att få en viss 
flexibilitet i planen. Avståndet mellan tänkt äldreboende och befintlig bebyggelse i 
Rönngården är 26 meter vilket bedöms godtagbart även fast nockhöjden skulle 
utnyttjats till max utan något sadeltak. 
 
Kommunen håller med om att Förbo på ett förtjänstfullt sätt renoverat befintlig 
bebyggelse i Säteriet. Anpassning till omgivande bebyggelse har i detaljplanen främst 
skett genom att höjd på föreslagen bebyggelse har studerats och anpassats till befintlig 
bebyggelse i öster samt att bebyggelsen har anpassats till Förbos angränsande 
detaljplanearbete. Kommunen kommer ha fortsatt dialog om gestaltning av bebyggelsen 
med exploatören inför fortsatt arbete och bygglovsprocess. 
 
 
Rådet för funktionshinderfrågor, yttrande daterat 2019-09-05 
Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet. 
 
Vi har inget ytterligare att tillägga än de synpunkter vi hade i yttrandet daterat 
2018‐06‐12. 
 
Kommentar: 
Noteras. 
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Pensionärsrådet, yttrande daterat 2019-09-06 
Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet. 
 
PRO och SPF konstaterar att våra synpunkter inte beaktats då de inte ansågs höra 
hemma i detta sammanhang. Vi resonerade då om behovet av mellanboende idag 
benämnt Trygghetsboende. 
 
Definitionen av Trygghetsboende behandlas nu som svar på en motion och beräknas bli 
behandlat av KS i början av november 2019. Kommunen har under det gångna året tagit 
14 s.k. Trygghetsboenden (f.d. Mellanboenden) i drift i Hindås. Behovet är troligtvis ca 
1000 st. i Härryda kommun. 
 
Behovet av Särskilda Boenden som här planeras är idag akut dubbelt så stort som förra 
året. För tillfället står ca 60 biståndsbedömda personer i kö till ett SB. 
Vi önskar att man skulle kunna påskynda färdigställandeprocessen av de Särskilda 
boendena. 
 
Rådet för funktionshinderfrågors yttrande i Samrådsredogörelsen 
 
”Att alla lägenheter får kontakt med gemensamhetsutrymmen och uteplatser liksom 
undvikande av långa korridorer är viktiga. Socialstyrelsens rekommendation om ej fler 
än 8-9 personer per avdelning likaså. ” 
 
Vi föreslår också, trots privat drift, att man prövar att planera in några 1-2 rums 
ungdoms- och/eller studentlägenheter i huskroppen. Ett sådant förfarande kan 
troligtvis bli fruktsamt för alla parter, unga, gamla, entreprenör men inte minst ekonomi. 
Givetvis måste man göra en utredning först. 
 
Behovet av äldrebostäder är stort, kommunen som helhet växer fortfarande per 
halvårsskiftet 2019 med 0.5% och antalet 65+ med 5% eller tio gånger snabbare. Vi 
föreslår därför att man planerar in minst 40 Trygghetsbostäder mixat med 
ungdomsbostäder bland de återstående 80-100 planerade bostäderna (sid 16 
Planbeskrivning aug 2019). 
 
Gällande alla äldrebostäders utformning vill vi åter påpeka vikten att via planering på 
ett tidigt stadium i byggprocessen förhindra svåra fallskador genom rundade hörn 
och mjuka golv i köksdel och på toa. Att handtag längs köksdel och på toa skall ersätta 
rullatorn i dessa utrymmen kanske också måste påpekas då mjuka golv annars kan vara 
jobbiga att köra på med rullatorn.  
 
Kommentar:  
Kommunen noterar synpunkterna. Synpunkterna skickas även vidare till beslutad 
exploatör. Detaljplanen är relativt flexibel och tillåter både bostäder och vård. Då det 
är beslutat att en extern aktör ska uppföra och driva det särskilda boendet kommer 
utformningsfrågor och frågor om antal platser per avdelning till stor del avgöras av 
den. Angående trygghetsbostäder och ungdomsbostäder så föreslås det vara upp till 
exploatören att avgöra vilket typ av bostäder (storlek, hyresrätt eller bostadsrätt osv.) 
som kommer byggas utöver det särskilda boendet.  
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SAMRÅD MED SAKÄGARE 
 
Förbo AB, yttrande daterat 2019-09-09 
Se sida 4. 
 
 
ÖVRIGA SYNPUNKTER 
 
Boende på Råda 1:8 (Rönngården 5), skrivelse inkommen 2019-09-09 
Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet 
 
Att det byggs fler vårdplatser i Härryda kommun har jag ingenting emot. Mina 
invändningar kommer från mina personliga förhållanden. 
Jag anser att bygget och äldreboendet kommer påverka mitt vardagliga liv negativt på 
följande sätt: 
Under hela byggprocessen kommer min dygnsvila påverkas negativt. Byggarbete 
innebär buller – sprängning, uppförande av kran, uppbyggande av ställning, ljud från 
arbetare, byggtrafik, osv. Jag jobbar nattetid vilket innebär att jag måste sova under 
dagen. Jag anser att det är nästintill omöjligt för mig att få ihop den dygnsvila jag 
behöver då det nya bygget kommer vara så nära i avstånd till byggnaden jag bor i. 
Det planerade äldreboendet ska ha fyra våningar och kommer ha fönstren mot den sida 
på byggnaden där våra sovrum och badrummen är belägna. Jag är orolig för denna 
påverkan i mitt privata liv som uppkommer med den ökande insynen i min lägenhet. 
Jag är beroende av busstrafiken som går upp till bostadsområdet Säteriet. Jag vill inte att 
busstrafiken påverkas av bygget, då det ska byggas nära mot vägen där bussen (linje 
605) trafikerar. 
 
Jag har även invändningar mot träbortförsel då det kommer påverka djurlivet i området. 
De flesta av träden som planeras att tas bort är bebodda av fåglar som kommer ha svårt 
att hitta nya ställen för skydd. Jag är orolig att fåglarna kommer hitta sig till våra 
balkonger och nedskräpning som följer av det, då jag sedan tidigare vet att detta är ett 
problem redan idag på våra balkonger i området. 
 
För övrig ser jag även negativt på ljud som i framtiden kommer komma från 
äldreboendet. Av egen erfarenhet vet jag att kunder på äldreboende kan vara högljudda, 
beroende på äldreboendes typ. Demensboende, till exempel, kan inneha kunder som gör 
mycket oljud på alla tider av dygnet. Ljud av lidande människor är inget normalt 
vardagligt ljud, utan kan påverka en person väldigt negativt. Jag är orolig att det ska 
höras in i min lägenhet. Jag vet att äldreboendes kunder inte kan hjälpa det, men 
äldreboendet bör byggas tillräckligt isolerat så att det inte ska störa omgivningen. Då 
det inte heller är värdigt för de kunder som bor där att boende i närområdet ska höra 
dem och deras olika problem eller svårigheter. 
 
Kommentar: 
Buller under byggtiden hanteras och regleras utifrån gällande lagar och riktlinjer.  
Vid fråga om störningar från byggarbetsplatser så är det kommunen som är 
tillsynsmyndighet genom verksamheten Miljö- och hälsoskydd. 
 
Avståndet mellan tänkt äldreboende och bebyggelsen i Rönngården är 26 meter vilket 
bedöms acceptabelt gällande skuggning och eventuell insyn. 
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Det är i dagsläget oklart hur och om busstrafiken kommer påverkas under byggtiden, 
om befintlig busshållplats behöver flyttas temporärt eller ej. 
 
För att påverka natur- och fågelliv i så liten utsträckning som möjligt bör avverkning 
ske under höst och vinter vilket även framgår av planbeskrivningen. 
 
Att äldreboendet skulle generera störande ljud i någon större omfattning har inte 
bedömts som någon påtaglig risk. 
 
 
Boende på Råda 1:7 (Björkgården 43), skrivelser inkomna 2019-09-09 
Synpunkterna i yttrandet återges i sin helhet. 
 
Jag har tidigare gett mina synpunkter på "Detaljplan för nya bostäder i Säteriet", där 
förslaget att bebygga de ytor som idag utgörs av parkeringsdäcken m.m. beskrivs. Nu 
vill jag göra motsvarande framställan om "Äldreboende och fler bostäder i Säteriet", 
som uppenbarligen är en komplettering för ett mindre, kvarvarande område, till den 
tidigare detaljplanen. 
 
Mina invändningar är desamma som mot den föregående planen. Jag tycker att Säteriets 
nuvarande karaktär borde bibehållas vid tillförandet av fler bostadshus i området. 
Säteriet präglas idag av luft och rymd, stora gräsytor och många träd av olika slag. 
Inom ytan för det nya förslaget finns det idag också en trädbevuxen bergknalle invid 
Platåvägens slut i en vändplats och parkering, som bildar en positiv kontrast till skolan, 
husen och P‐däcket vid vändplatsens tre övriga sidor. I mina tidigare synpunkter har jag 
beskrivit hur olyckligt och malplacerat jag tycker det är med den "stadsmiljö" man vill 
introducera i den tänkta nybyggnationen. Där kommer knappt att finnas ett riktigt träd 
kvar, och gräsytorna reduceras till ett minimum, och då på taken till de planerade 
parkeringsdäcken! 
 
I mina tidigare synpunkter förordade jag att man hellre borde bygga hus i stil med "lilla 
höghuset" vid Råda Torg och de tre hus som nu byggs i Ekspinnaren. På så vis kan man 
bättre behålla gräs‐ och trädytor, och därmed luft och rymd, bl.a. längs Platåvägen, i 
stället för den skuggiga "stadsgata" den föregående planen skulle innebära. 
 
När det gäller den nya planen tycker jag det är lämpligt med byggnation där 
äldreboendet planerats in, men bergknallen som vetter mot vändplatsen/parkeringen 
skall absolut lämnas orörd! Måste all natur inom Säteriets bostadsområde fullständigt 
utrotas? Skall femvåningshus dominera och hänga över denna lilla öppna yta? Nej, 
besinna er och bevara denna bergknalle, och låt det även i övrigt vid nybyggnationen få 
finnas kvar så mycket som möjligt av den grönska som nu finns inom bostadsområdet, 
och som utgör ett grundläggande trivselvärde för Säteriets innevånare. 
 
Kommentar:  
Säteriet är utpekat i kommunens översiktsplan, ÖP2012, som utbyggnadsområde på 
kort sikt. Planförslaget har i viss mån anpassats efter Förbos angränsande planarbete 
där bebyggelsen föreslås placeras utmed gatorna på ett relativt stadsmässigt sätt. 
Förhoppningsvis kan det skapas nya kvalitéer för Säteriet med till exempel möjlighet till 
verksamheter. 
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Att kullen/bergknallen föreslås bebyggas i aktuellt planförslag kommer att innebära en 
förändring och i viss mån påverka karaktären av Säteriets inre delar. De stora 
kvalitéerna för Säteriet som helhet bedöms dock vara den omkringliggande naturen och 
grönskan vilket befintlig bebyggelse till stora delar öppnar upp sig mot. Ambitionen är 
att föreslagen bebyggelse ska kunna komplettera Säteriet på ett bra sätt, med en något 
annan byggnadstyp som aktiverar Platåvägen och ökar underlaget för service. 
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SAKÄGARE OCH NÄRBOENDE SOM INTE FÅTT SINA 
SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA 
 

Fastighet Skede Synpunkt 

Råda 1:7, Råda 1:8 
m.fl. 

Samråd och 
granskning 

Samråd: Samordning, lämplighet och 
utformning av bebyggelsen, anpassning av 
bebyggelse- och trafikstruktur, 
konsekvenser och beskrivning av 
planförslaget  
 
Granskning: byggnadshöjd och 
gestaltningsbestämmelser för byggrätten i 
öster 

Närboende:   
Råda 1:8 
(Rönngården 3) 

Samråd 
Konsekvenser av biltrafik/parkering, 
störningar vid byggnation 

Råda 1:8 
(Rönngården 5) 

Granskning 

Störningar byggtid, trädborttagning och 
djurliv, oro för negativ påverkan av fåglar, 
oro för störande och negativa ljud från 
äldreboendet 

 
 
 
 
Mölnlycke i oktober 2019  
SAMHÄLLSBYGGNAD 
Planenheten 
 
 
 
Peter Wallentin   Erik Olmårs 
Verksamhetschef plan och bygglov  Planarkitekt 

Page 347 of 1185



Page 348 of 1185



Page 349 of 1185



Marköverlåtelseavtal inom detaljplan för 
äldreboende och bostäder i Säteriet

11

2019KS631
   

Page 350 of 1185



Sektorn för samhällsbyggnad 
Johan Gustafsson 

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-09 2019KS631  253

Marköverlåtelseavtal inom detaljplan för äldreboende och bostäder i 
Säteriet 

Sammanfattning
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan 
Mölnlycke Vårdboende AB och Härryda kommun. 

Markförsäljningen är en verkställighet för att genomföra köp av platser på äldreboende 
som reglerats i ett upphandlingsdokument med ärendenummer 2017KS224. 
I upphandlingsdokumentet åberopades extern kapacitet i form av att anlita en extern 
byggherre. Eirhem AB prövades enligt kraven i upphandlingen och godkändes. 

Markförsäljningen sker till Mölnlycke Vårdboende AB som är ett dotterbolag till Eirhem 
AB. MTA Trollängen Holdning AB går i borgen för Mölnlycke Vårdboende AB:s 
åtagande i marköverlåtelseavtalet. MTA Trollängen Holdning AB är moderbolaget till 
Eirhem AB.

Köpekontraktet innebär att kommunen säljer ca 6 800 kvm av den kommunala 
fastigheten Härryda Råda 1:9 till Mölnlycke Vårdboende AB. Mölnlycke Vårdboende 
AB ska bebygga marken med ca 4 359 kvm BTA för äldreboende och ca 5 000 kvm BTA 
för bostadsändamål. Köpeskillingen är 9 359 000 kronor. Tilläggsköpeskilling ska utgå 
vid omvandling från hyresrätt till bostadsrätt samt om marken bebyggs med fler än 9 359 
kvm BTA.

Köpekontraktet är endast giltigt om förslag till ny detaljplan för del av Råda 1:9 m.fl. 
Äldreboende och bostäder i Säteriet antas av kommunstyrelsen genom beslut som får laga 
kraft. 

Marken säljs till marknadspris enligt externt värdeutlåtande. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner marköverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och 
Mölnlycke Vårdboende AB enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och bostadschef att 
underteckna köpekontraktet och övriga till försäljningen tillhörande handlingar.
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Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund

Mark- och bostadschef

Bilagor:
Marköverlåtelseavtal
Lägeskarta
Extern värdeutlåtande 
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Svefa AB, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 Byggrätter inom Råda 1:9, Härryda  
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Ordernummer: 163 363 

Byggrätter inom Råda 1:9, Härryda 

 

Svefa AB, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

1 Uppdragsbeskrivning 

1.1 Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet utgörs av byggrätter avseende bostäder inom Råda 1:9, Härryda kommun. 

 

Källa: Datscha 

1.2 Uppdragsgivare 
Värderingsuppdraget har erhållits av Härryda kommun genom Kristina Englund. 

1.3 Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Härryda kommun. 

1.4 Syfte 
Värderingen avser att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde i syfte att i första hand utgöra ett internt 

beslutsunderlag inför försäljning. Värderingsobjektet ska värderas för användningen bostadsbyggrätt med 

upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt inom Råda 1:9. Värdet ska redovisas i kr/kvm ljus BTA. 

1.5 Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 7 september 2017. 

1.6 Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

Page 368 of 1185



2017-09-07 3 (15) 

   

Ordernummer: 163 363 

Byggrätter inom Råda 1:9, Härryda 

 

Svefa AB, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska marknaden 

och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna villkoren 

återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad 

gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets 

tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av framtida 

händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som för 

icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av 

uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga 

eller ofullständiga. 

1.7 Grundförutsättningar i värdeutlåtandet  
 

 Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för gator/vägar på allmän mark ingår, d.v.s. är erlagda och 

således inte kommer att belasta köparen av marken (ingår även normalt i jämförelseköpen).   

 

 Anslutningsavgifter för VA ingår däremot inte i det bedömda värdet (ingår normalt inte i 

jämförelseköpen). 

 

 Parkeringsbehovet kan enligt uppgift och förutsätts kunna lösas inom kvartersmark genom 

markparkering. I det fall att parkeringsbehovet måste lösas med garage, parkeringsdäck eller 

parkeringsköp bör en ny värdebedömning genomföras.   

 

 Inga rivningskostnader har tagits med vid värdebedömningen, dvs. värderingen förutsätter att marken är 

fri från byggnader och redo för exploatering. 

1.8 Särskilda förutsättningar  
För värderingsobjektet finns det en ny framtagen detaljplan som ännu inte varit på samråd eller vunnit laga kraft. 

NAI Svefa har inte tagit del av detaljplanen, men värderingen förutsätter att det vid värdetidpunkten finns en 

lagakraftvunnen detaljplan med byggrätt för flerbostadshus (bostadsrätter och hyreslägenheter). 

NAI Svefa har inte erhållit någon beskrivning av marken inom värderingsobjektet och har inte heller genomfört 

några geotekniska undersökningar. Det förutsätts i värdebedömningen att värderingsobjektet är av normal 

karaktär och beskaffenhet för den föreslagna exploateringen. 

1.9 Värderingsunderlag 
Syn av värderingsobjektets läge har genomförts 2017-08-29 av Peter Eriksson på NAI Svefa. 

Följande underlag har använts:  

 Fastighetsregistret 

 SCB.se 

 Maklarstatistik.se 

 Datscha.se 

 Ortsprissystemet Real Estate 

 NAI Svefas databas avseende jämförelseköp 
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Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren: 

 Uppgifter om projektens bruttoarea, antalet lägenheter, tidigare genomförda markanvisningar i 

kommunen 

2 Värderingsobjekt 

2.1 Läge och omgivning 
Värderingsobjektet är beläget i området Säteriet i Mölnlycke, cirka 10 km sydost om Göteborg. Omgivande 

bebyggelse utgörs främst av flerbostadshus, värderingsobjektet angränsar också till Säteriskolan och inom 

planområdet ligger Säteriets förskola. Allmänna kommunikationer finns i form av buss i direkt anslutning till 

värderingsobjektet.  

 

I Mölnlycke centrum finns i övrigt god tillgänglighet till kommersiell service, cirka 1 km sydost om 

värderingsobjektet.  

 
 
Källa: Datscha. Värderingsobjektet är beläget inom rödmarkering i bilden ovan. 

2.2 Beskrivning av marken 
NAI Svefa har inte erhållit någon beskrivning av marken inom värderingsobjektet och har inte heller genomfört 

några geotekniska undersökningar. Det förutsätts i värdebedömningen att värderingsobjektet är av normal 

karaktär och beskaffenhet för den föreslagna exploateringen. 
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2.3 Rättsliga förhållanden 
I värderingen förutsätts att det inte finns belastande rättigheter av betydelse för genomförbarheten av och för 

ekonomin i en exploatering. 

PLANFÖRHÅLLANDEN 

För värderingsobjektet finns det en ny framtagen detaljplan som ännu inte varit på samråd eller vunnit laga kraft. 

NAI Svefa har inte tagit del av detaljplanen, men värderingen förutsätter att det vid värdetidpunkten finns en 

lagakraftvunnen detaljplan med byggrätt för flerbostadshus (bostadsrätter och hyreslägenheter). I bilden nedan 

redovisas preliminär planavgränsning. 

 
Källa: Härryda kommun.  

2.4 Projektbeskrivning 
Enligt uppgift från Härryda kommun bedöms planförslaget totalt tillåta cirka 5 500 kvadratmeter BTA, varav 

hälften skall användas för ett äldreboende (cirka 40 lägenheter på 4 avdelningar) och resterande BTA för 

ytterligare äldreboendeplatser och/eller bostäder i form av trygghetsboende/bostäder. Detaljplanen bedöms 

kunna tillåta fyra våningar.  

 

Värdebedömningen omfattar endast en bedömning av normalbostäder med upplåtelseformen bostadsrätter och 

hyreslägenheter. 

 

Byggrättsvolymen har inte kontrollerats och någon helt fastställd uppgift angående detta har inte funnits att 

tillgå. Då uppdraget avser att bedöma ett värde i kr/kvm ljus BTA är inte den exakta volymen direkt avgörande. 

Vi har dock tagit hänsyn till volymen i stort vad avser behov av etappindelning för byggnationen. 
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3 Marknadsförutsättningar 

3.1 Intäktsbedömning – Pris på slutprodukten 

BOSTADSRÄTTSMARKNADE N I  NÄROMRÅDET 

 
Prisnivåer och lokalisering av försålda bostäder i Mölnlycke tätort sedan augusti 2015. 

 
Prisutveckling per månad i Mölnlycke tätort. 
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Lägenhets-

typ

Antal 

objekt

Medelboa 

(kvm) Boa spann

Medel av 

avslutspris (Tkr)

Medel av avslutspris 

(kr/kvm)

Avslutspris (kr/kvm) 

spann

Medel av årsavgift 

(kr/kvm)

1 rok 9 33 26 - 41 1 455 000 44 031 35 484 - 53 846 851

2 rok 53 59 42 - 77 2 121 084 35 602 25 000 - 50 000 752

3 rok 53 76 67 - 93 2 549 452 33 418 23 600 - 53 425 718

4 rok 17 89 75 - 110 3 080 764 35 114 19 811 - 54 667 739

5 rok 3 96 75 - 108 2 550 000 28 022 20 370 - 42 000 806

Total 135 69 26 - 110 2 375 233 35 077 19 811 - 54 667 745  

Sammanställning av urvalet ovan. 

SAMMANTAGEN BEDÖMNIN G –  PRISNIVÅER NYPRODUKTION BOSTADSRÄTTER 

Med avseende på ovan redovisade ortsprisundersökningar och värderingsobjektets egenskaper, utformning och 

läge, samt i avstämning gentemot nyproducerade bostadsrätter i Härryda kommun, bedöms försäljningspriserna 

för värderingsobjektet vid värdetidpunkten i genomsnitt kunna härledas till omkring 30 000 – 34 000 kr/kvm 

boarea i egen insats. Med tillägg för föreningens belåning, som bedöms till omkring 13 000 kr/kvm, bedöms ett 

rimligt projektvärde för värderingsobjektet till cirka 43 000 – 47 000 kr/kvm BOA.  

 

BOSTÄDER -  FLERBOSTADSHUS, HYRESRÄTT 

Bostadsmarknaden i Härryda kommun och Göteborgsregionen karaktäriseras av bostadsbrist. Vakansgraden i 

värderingsobjektets närområde bedöms vara mycket låg, omkring 1 procent. Värderingsobjektet är beläget i 

området Säteriet, vilket klassas som ett C-läge för bostäder i kommunen. Värderingsobjekter har således inte ett 

läge som tillhör de mest attraktiva områdena inom kommunen (miljonprogramsområde), dock på ett relativt kort 

pendlingsavstånd till centrala Göteborg. 

 

Ett bedömt rimligt intervall inom vilket direktavkastningskravet varierar för nyproducerade hyresrätter i lägen 

liknande värderingsobjektet bedöms till 4,25 – 4,75 procent. 

 

En rimlig hyra för nyproducerade hyresrätter i lägen liknande värderingsobjektet bedöms vid värdetidpunkten 

ligga inom intervallet 1 600 – 1 700 kr/kvm för en normalstor lägenhet.  

 

Som en jämförelse kan nämnas att nyproduktionshyrorna i Göteborg och Mölndal vanligtvis ligger kring 1 600 – 

2 200 kr/kvm. Detta avser nivåer omräknat till storlek av en normallägenhet (cirka 70-75 kvadratmeter boarea). 

  

4 Exploateringsförutsättningar 

Med hänsyn till att detaljplanen i värderingen förutsätts vunnit laga kraft tillsammans med värderingsobjektet 

marknadsförutsättningar bedöms exploateringen kunna påbörjas omedelbart.   

NAI Svefa har inte erhållit någon beskrivning av marken inom värderingsobjektet och har inte heller genomfört 

några geotekniska undersökningar. Det förutsätts i värdebedömningen att värderingsobjektet är av normal 

karaktär och beskaffenhet för den föreslagna exploateringen. 

 

Värderingen baseras på att kommunen är huvudman för allmän platsmark, att kommunen ansvarar för utbyggnad 

och framtida drift och underhåll av gator inom planområdet samt för iordningställande av eventuell natur- och 

parkmark och dess framtida skötsel. Vidare förutsätts att kommunen är huvudman för de allmänna vatten- och 

avloppsanläggningarna och ansvarar för iordningställande av VA-nätet fram till fastighetsgräns eller där 

gemensamhetsanläggning börjar.  
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Exploatören förutsätts bekosta projektering och uppförande av bebyggelse samt markplanering på kvartersmark. 

Fördelningen av övriga kostnader mellan kommun och exploatör (anläggning av gata, park, torg, 

dagvattenanläggning och VA-anläggning) förutsätts regleras i exploateringsavtal. 

Någon bedömning av omfattning och kostnader för eventuell miljösanering har inte genomförts. I 

värdebedömningen har ingen hänsyn tagits till en eventuell kostnad på grund av miljöbelastning (se vidare 

avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 

5 Värderingsmetodik  

DEFINITION AV MARKNADSVÄRDE 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.  

METODTILLÄMPNING  

Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser görs 

med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt. Som komplement används ofta en 

exploateringskalkyl, där slutsatser om objektets värde dras utifrån dess värde i färdigställt skick minskat med 

beräknade exploateringskostnader och vinst.  

I sammanvägningen av metodernas resultat läggs i normalfallet störst vikt vid ortsprismetoden, medan 

bedömningen enligt exploateringskalkylen är behäftad med större osäkerhet och i huvudsak får ses som en 

kontrollmetod. 

 

6 Värdering 

6.1 Ortsprismetod  

BOSTÄDER –  FLERBOSTADSHUS, BOSTADSRÄTT  

En ortsprisundersökning har genomförts avseende byggrätter för bostadsrättsändamål inom kommunerna 

Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Göteborg (sämre B – och C-lägen). Transaktioner genomförda 

från 2013 och framåt har varit föremål för undersökningen. Jämförelseköpen avser objekt med i huvudsak 

likvärdiga planförutsättningar som värderingsobjektet.      

Undersökningen har – efter gallring– resulterat i nedanstående köp. 
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ID Kommun Område
Läge [A-

C]
Köpare Säljare

Datum för 

köp/markanvisning
Planforhållanden

Byggrätt enligt plan 

[BTA alt st]

Köpesumma 

[kr/st alt BTA]

1823

Göteborg Sävenäs B HSB Göteborgs Stad 2015-12-14 DP med en byggrätt om cirka 11 600 kvm 

BTA, motsvarande cirka 128 lägenheter i 

flerbostadshus. Upplåtelseform bostadsrätt.

 11 600  7 000

2175

Göteborg Tynnered B Balder Göteborgs Stad 2016-12-12 Markanvisning för 72 lägenheter samt 

parkeringshus. Balder äger redan mark på 

platsen, andra exploatörer ej sannolika.

 6 500  5 923

1913

Göteborg Askim B+ Stena Fastigheter, 

Familjebostäder, 

Egnahemsbolaget, 

Derome, PEAB och 

Veidekke

Göteborgs Stad 2016-06-13 Detaljplan vann laga kraft 2016-02-29 och 

möjliggör uppförandet av ca 550 bostäder i 

flerbostadshus (hyresrätter och 

bostadsrätter) och radhus, samt en 

förskola.

  1  5 500

1196

Göteborg Sävenäs B HSB Göteborg EK för Göteborgs 

kommun

2014-01-24 DP med en byggrätt om cirka 50 

lägenheter/5000 kvm BTA i flerbostadshus. 

Upplåtelseform bostadsrätt. Kommunen 

bekostar ny rondell m m.

 5 000  5 300

1953

Kungälv Kongahälla B JM Kungälvs 

kommun

2015-10-21 DP med en byggrätt om 24 000 kvm BTA 

varav 900 kvm BTA intvingad handel. Priset 

är satt som 5 035 kr/kvm BTA för bostäder 

och 1 137 kr/kvm för handel/verksamheter.

 24 000  4 812

1305

Göteborg Krokslätt B JM, Skanska Alecta 2014-06-13 DP med en byggrätt om cirka 48 000 

kvadratmeter BTA bostäder. Upplåtelseform 

bostadsrätt. Den totala köpeskillingen 

uppgår till 238 000 000 kronor, varav cirka 8 

000 000 kronor bedöms avse 5 000 kvm 

BTA lokaler vilka exkluderats i denna 

notering.

 48 000  4 792

1955

Kungälv Kongahälla B Riksbyggen Kungälvs 

kommun

2015-08-31 DP med en byggrätt om 20 000 kvm BTA 

varav 1 100 kvm BTA intvingad handel. 

Priset är satt som cirka 5 126 kr/kvm BTA 

för bostadsrätter och 2 601 kr/kvm BTA för 

handel.

 20 000  4 568

1185

Mölndal Kvarnbyvallen B JM Sverigehuset, 

Tuve Bygg-

koncernen

2013-06-11 DP med en byggrätt om cirka 25 000 kvm 

BTA, planerad bebyggelse 180 lägenheter i 

flerbostadshus och 49 småhus. 

Upplåtelseform bostadsrätt.

 25 000  4 480

2170

Mölndal Forsåker B Avelution AB Privatperson 2015-09-17 F d Metodistkyrka, ändrad DP som medger 

bostadsändamål. Byggnaden revs och gav 

plats åt 10 lägenheter.

  850  4 176

1548

Göteborg Amhult B PEAB Göteborgs Stad 2013-05-23 DP med en byggrätt om 10 900 

kvadratmeter BTA. Utbyggd infrastruktur.

 10 900  3 397

1303

Göteborg Biskopsgården C Boklok Housing AB Göteborgs Stad 2013-07-02 DP med en byggrätt om cirka 2 800 

kvadratmeter BTA uppskattad från uppförd 

bebyggelse. Upplåtelseform bostadsrätt.

 2 800  2 679

1201

Göteborg Tolered B Botrygg Göteborg AB Göteborgs Stad 2013-04-29 DP med en uppskattad byggrätt om cirka 8 

500 kvadratmeter BTA, upplåtelsform 

ägarlägenheter.

 8 500  2 588

3019

Härryda Lilla 

Kullbäckstorp

B Derome Hus AB Härryda 

kommun

2014-09-12 DP anger "Sammanbyggda bostäder: 

radhus, parhus, kedjehus. Utöver detta är 

köparen erlagd att betala för gatukostnader, 

motsvarande cirka 517 kr/kvm BTA, samt 

bygga en lekplats

 2 541  2 400

2102

Mölndal Mölndals Galleria A Riksbyggen Mölndals Stad 2015-01-01 DP för bostäder ovanpå Mölndal Galleria. 

Pris inklusive exploateringsbidrag.

 30 000  2 392

2103
Kungälv Koön/Marstrand A Sverigebogården AB Kungälvs 

kommun

2016-04-04 DP med en byggrätt för bostäder, 3 200 

kvadratmeter BTA.

 3 200  2 269

1531

Lerum Tomteberget B Jutabo AB Privatperson 2014-03-06 Del av DP motsvarande cirka 13 av totalt 33 

lägenheter i anslutning till "gamla 

ramfabriken" som exploatören rev.

 1 300  1 923

2100

Mölndal Stretered D BoKlok Mölndals Stad 2016-04-14 DP för bl a flerbostadshus. 

Gatukostnadsersättning tillkommer utöver 

angivet pris.

  1  1 900

1905

Göteborg Angered D Skanska, Framtiden, 

Veidekke, Derome 

och Järngrinden.

Göteborgs Stad 2016-06-13 Detaljplan för bostäder (BR, HR, radhus och 

småhus) inom stadsdelen Angered 

innehållande ca 250-400 nya bostäder 

fördelat på två delområden. Detaljplanen 

vann laga kraft 2015-05-21.

  1  1 300

 

Priserna för ovanstående köp varierar inom intervallet 1 300 och 7 000 kr/kvm BTA. De högsta priserna avser 

objekt belägna i Göteborg. 

I värdebedömningen tas hänsyn till värderingsobjektets specifika egenskaper såsom läge, storlek, 

exploateringsgrad, planförutsättningar, eventuella kvarvarande exploateringskostnader och särskilda 

planförutsättningar i förhållande till ortsprismaterialet såväl som en bedömd prisuppgång (eller nedgång) av 

detsamma sedan respektive objekts köpetidpunkt.   

Det kan kommenteras att inget av de ovan redovisade köpen är helt jämförbar med värderingsobjektet. Med 

hänsyn till dess läge bedöms dock transaktionen med id 2170 som intressant för en jämförelse, även om 

värderingsobjektet får anses ha ett mer perifert läge. Avelution AB köpte byggrätten inom Sidensvansen 2, 

vilken ligger i Mölndal cirka 6 - 7 kilometer söder om centrala Göteborg och köpeskillingen låg på knappt 4 200 

kr/kvm BTA. Då köpet är två år gammalt talar detta för att värdenivån borde varit högre om transaktionen 

genomförts vid rapportens värdetidpunkt. 
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I september 2014 köpte Derome Hus AB byggrätter för uppförande av bostadsrätter i parhus/radhus i Lilla 

Kullbäckstorp i södra Mölnlycke. Priset uppgick till 2 400 kr/kvm BTA, där exploatören utöver detta skulle 

erlägga gatukostnader om cirka 517 kr/kvm BTA samt uppföra en lekplats. Priset uppgick därmed i realiteten till 

drygt 2 900 kr/kvm BTA exklusive kostnader för lekplatsen. I jämförelse med värderingsobjektet anses Södra 

Kullbäckstorp som mer eftertraktat avseende äganderätt, samtidigt som objektet inte är fullt jämförbart med 

värderingsobjektet då det avser radhus/parhus. Transaktionen är dock intressant då det indikerar betalningsviljan 

för exploatering i kommunen. 

Förutom ovan redovisade transaktioner har NAI Svefa kännedom om en markanvisning som genomfördes i 

Mölnlycke i oktober 2010, där Studor Projektutveckling AB köpte byggrätter för upplåtelseformen bostadsrätter. 

Byggrätterna var belägna inom fastigheterna Hönekulla 1:879 och 1:864 i centrala Mölnlycke, vilka ligger cirka 

1 – 1,5 kilometer sydost om värderingsobjektet, och såldes då för 2 500 kr/kvm BTA. Eftersom transaktionen 

nästan är sju år gammal, och byggrättspriser i Stor-Göteborg har varit föremål för en kraftig värdeutveckling 

sedan dess, bedöms motsvarande byggrätter idag med stor sannolikhet kunna säljas till ett högre pris. Det bör 

dock nämnas att dessa var belägna inom ett område som bedöms som mer eftertraktat än det område 

värderingsobjektet är beläget inom. 

Som ett komplement till ovan presenterade köp beskrivs nedan pågående markanvisningar i Göteborg, där 

kommunen gått ut med en prissättning av marken.  

Vid Sunnerviksgatan i stadsdelen Jättesten på Hisingen finns en pågående markanvisning med ett pris 

motsvarande 5 500 kr/kvm BTA för upplåtelseformen bostadsrätt. Priset är satt utifrån ett projektvärde för 

bostadsrätterna om 45 000 kr/kvm BOA. För det fall det slutliga projektvärdet blir mer än 45 000 kr/kvm ska 

bolaget betala ett tillägg om 20 procent av det överstigande beloppet till kommunen. Det kan noteras att tomten 

delvis är kuperad med berg i dagen. 

I Kviberg utmed Gärdsåsgatan mellan Utby och Gärdsås har kommunen en pågående markanvisning avseende 

240 bostäder med varierande upplåtelseformer. För upplåtelseformen bostadsrätt är priset satt till 5 500 kr/kvm 

BTA, vilket är satt med utgångspunkt i ett vid markanvisningstillfället bedömt projektvärde för de färdiga 

bostäderna om 45 000 kr/kvm. För det fall det slutliga projektvärdet blir mer än 45 000 kr/kvm ska bolaget 

betala ett tillägg om 20 procent av det överstigande beloppet till kommunen.  

RESULTAT 

Utifrån ovan redovisat ortsprismaterial och med hänsyn till förväntat pris på slutprodukt (den senaste tidens 

prisutveckling på bostadsrätter) bedöms marknadsvärdet för byggrätter för bostadsrätter inom värderingsobjektet 

finnas inom intervallet 3 000 -  4 000 kr/kvm ljus BTA.  
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BOSTÄDER –  FLERBOSTADSHUS, HYRESRÄTT  

En ortsprisundersökning har genomförts avseende byggrätter för hyresrätter inom kommunerna Härryda, 

Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Göteborg (B – och C-lägen). Transaktioner genomförda från 2013 och 

framåt har varit föremål för undersökningen. Jämförelseköpen avser objekt med i huvudsak likvärdiga 

planförutsättningar som värderingsobjektet.      

Undersökningen har – efter gallring– resulterat i nedanstående köp. 

ID Kommun Område
Läge [A-

C]
Köpare Säljare

Datum för 

köp/markanvisning
Planforhållanden

Byggrätt enligt plan 

[BTA alt st]

Köpesumma 

[kr/st alt BTA]

2116
Partille Öjersjö, 

Hossaberget

B+ Partillebo Partille kommun 2014-09-15 DP för småbostadshus, hyresrätt. Utbyggda 

gator.

 2 280  5 198

1453

Mölndal Åby B Wallenstam AB Åby 

Travsällskap

2014-10-10 DP som innebär möjlighet till nyproduktion 

av 350 lägenheter, 22 000 kvadramter BTA.

 27 850  4 596

1825

Göteborg Sävenäs B Bostads AB 

Poseidon

Göteborgs Stad 2015-12-14 DP med en byggrätt om cirka 15 852 kvm 

BTA, motsvarande cirka 170 lägenheter i 

flerbostadshus. Upplåtelseform hyresrätt.

 15 852  3 154

1826

Göteborg Kallebäck B Stena 

Fastigheter 

Göteborg AB

Göteborgs Stad 2015-12-14 DP med en byggrätt om cirka 10 600 

kvadratmeter bostäder i flerbostadshus. 

Hyresrätter. Köpet avser friköp av tomträtt 

med ändrad detaljplan från verksamheter till 

bostäder.

 10 600  2 800

1912

Göteborg Askim B+ Stena 

Fastigheter, 

Familjebostäder, 

Egnahemsbolag

et, Derome, 

PEAB och 

Veidekke

Göteborgs Stad 2016-06-13 Detaljplan vann laga kraft 2016-02-29 och 

möjliggör uppförandet av ca 550 bostäder i 

flerbostadshus (hyresrätter och 

bostadsrätter) och radhus, samt en 

förskola.

  1  2 700

2115
Partille Öjersjö, 

Hossaberget

B+ Partillebo Partille kommun 2014-09-15 DP för flerbostadshus, hyresrätt. Utbyggda 

gator.

 5 040  2 600

1314

Partille Sävedalen A Wikowia VSO 

Partille AB

Partille kommun 2013-09-23 DP med en byggrätt om cirka 600 

kvadratmeter BTA bostäder 

(LSS/grupppboende)

  600  2 365

2308

Partille Partille Port B Svenska 

Vårdfastigheter 

AB och KIAB 

Fastigheter AB

KF Fastigheter 2017-05-09 Detaljplan med en teoretisk byggrätt om 20 

500 kvadratmeter BTA för handel, bostäder, 

kontor och hotell. Köparen har 

kommunicerat att plan 1 kommer att 

användas till handel och resten till 

vårdboende. Den utnyttjade byggrätten 

bedöms uppgå till cirka 12 000 

kvadratmeter BTA.

 20 500  1 951

1906

Göteborg Angered D Skanska, 

Framtiden, 

Veidekke, 

Derome och 

Järngrinden

Göteborgs Stad 2016-06-13 Detaljplan för bostäder (BR, HR, radhus och 

småhus) inom stadsdelen Angered 

innehållande ca 250-400 nya bostäder 

fördelat på två delområden. Detaljplanen 

vann laga kraft 2015-05-21.

  1  1 300

1951

Kungälv Kongahälla B Balder Kungälvs 

kommun

2015-09-21 DP med en byggrätt om 12 000 kvm BTA 

varav 400 kvm intvingad handel. Pris 

inklusive plan- och gatukostnad.

 12 000  1 150

3020

Härryda Lilla 

Kulbäckstorp

B Derome Hus AB Härryda 

kommun

2014-09-12 DP anger "flerbostadshus, sammanbyggda 

bostäder; radhus, parhus, kedjehus.Utöver 

detta ska gatukostnader betalas, 

motsvarande en kostnad om cirka 517 

kr/kvm BTA, samt en lekplats. Exploatören 

förbinder sig om att hyresnivån vid 

inflyttning skall uppgå till max 1395 kr/kvm 

inklusive värme. 

 3 700   750

 

Priserna för ovanstående köp varierar inom intervallet 1 100 och 5 200 kr/kvm BTA. 

Det kan kommenteras att inget av de ovan redovisade köpen är helt jämförbar med värderingsobjektet. Med 

hänsyn till dess läge bedöms dock transaktionen med id 3020 som intressant för en jämförelse, även om 

värderingsobjektet är mer centralt beläget inom ett område i Mölnlycke med andra socioekonomiska 

förutsättningar. Derome Hus AB köpte byggrätten i Lilla Kullbäckstorp och köpeskillingen låg på knappt 750 

kr/kvm BTA. Utöver detta skulle exploatören betala gatukostnader om cirka 517 kr/kvm BTA samt uppföra en 

lekplats. Priset uppgick därmed i realiteten till knappt 1 300 kr/kvm BTA exklusive kostnader för lekplatsen och 

exploatören förband sig att hyresnivån vid inflyttning max skulle uppgå till 1395 kr/kvm inklusive värme. 

Värderingsobjektet är beläget inom ett område som generellt klassas som mindre attraktivt i kommunen, dock 

mer centralt beläget med hyresrätter som primär upplåtelseform i området. 

Page 377 of 1185



2017-09-07 12 (15) 

   

Ordernummer: 163 363 

Byggrätter inom Råda 1:9, Härryda 

 

Svefa AB, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Förutom ovan redovisade transaktioner har NAI Svefa kännedom om en markanvisning som genomfördes i 

Härryda kommun i juni 2012, där Förbo AB köpte byggrätter för upplåtelseformen hyresrätter. Byggrätterna var 

belägna inom fastigheten Älmhult 1:189, vilken ligger cirka 1,5 km norr om värderingsobjektet, och såldes för 

800 kr/kvm BTA. Eftersom transaktionen är mer än fem år gammal, och byggrättspriser i Stor-Göteborg har 

varit föremål för en kraftig värdeutveckling sedan dess, bedöms motsvarande byggrätter idag med stor 

sannolikhet kunna säljas till ett högre pris. 

Förutom ovan redovisade transaktioner har NAI Svefa kännedom om en markanvisning som genomfördes i 

Härryda kommun i juni 2012, där Förbo AB köpte byggrätter för upplåtelseformen hyresrätter. Byggrätterna var 

belägna inom fastigheten Älmhult 1:189 i Landvetter, och såldes för 800 kr/kvm BTA. Eftersom transaktionen 

är mer än fem år gammal, och byggrättspriser i Stor-Göteborg har varit föremål för en kraftig värdeutveckling 

sedan dess, bedöms motsvarande byggrätter idag med stor sannolikhet kunna säljas till ett högre pris. 

Ytterliggare en markanvisning att notera är en anvisning i Mölnlycke som genomfördes i oktober 2010, där 

Studor Projektutveckling AB köpte byggrätter för upplåtelseformen hyresrätter. Byggrätterna var belägna inom 

fastigheterna Hönekulla 1:879 och 1:864 i centrala Mölnlycke, vilka ligger cirka 1 – 1,5 kilometer sydost om 

värderingsobjektet, och såldes då för 800 kr/kvm BTA. Eftersom transaktionen nästan är sju år gammal, och 

byggrättspriser i Stor-Göteborg har varit föremål för en kraftig värdeutveckling sedan dess, bedöms motsvarande 

byggrätter idag med stor sannolikhet kunna säljas till ett högre pris. Det bör dock nämnas att dessa var belägna 

inom ett område som bedöms som mer eftertraktat än det område värderingsobjektet är beläget inom. 

I värdebedömningen tas hänsyn till värderingsobjektets specifika egenskaper såsom läge, storlek, 

exploateringsgrad, planförutsättningar, eventuella kvarvarande exploateringskostnader och särskilda 

planförutsättningar i förhållande till ortsprismaterialet såväl som en bedömd prisuppgång (eller nedgång) av 

detsamma sedan respektive objekts köpetidpunkt.   

RESULTAT 

Sammantaget bedöms värderingsobjektets marknadsvärde avseende hyresrättsdelen genom ortsprismetoden 

återfinnas inom intervallet om cirka 1 000– 1 500 kr/kvm (ljus) BTA.  

 

6.2 Exploateringskalkyl  

BOSTADSRÄTTER  

Den förenklade exploateringskalkylen ska ses som ett stöd till ett bedömt marknadsvärde av byggrätterna enligt 

ortsprismetoden och inte som en självständig värderingsmetod då ingående parametrar är alltför osäkra. 

Observera att räkneexemplet avser ett normalprojekt med normalstora lägenheter. 

Då exploateringskalkylen avser bostadsrätter uppgår ”marknadsvärde efter” av en bedömd genomsnittlig insats 

om cirka 32 000 kr/kvm BOA och ett lån taget av bostadsrättsföreningen motsvarande cirka 13 000 kr/kvm 

BOA, vilket totalt motsvarar cirka 45 000 kr/kvm i totalt kapital och cirka 33 750 kr/kvm BTA. I kalkylen har vi 

använt ett omräkningstal om 0,75. Detta bedöms motsvara ett för marknaden normalt genomsnittligt 

omräkningstal för ett bostadsrättsprojekt.  
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Utifrån statistik och erfarenhet bedöms bygg- och exploateringskostnaderna i projektet uppgå till cirka 26 500 

kr/kvm BTA exklusive marknadsförings/försäljningskostnader om 500 kr/kvm BTA. I bedömda kostnader ingår 

markparkering, dock ingår inte kostnader enligt exploateringsavtal eller motsvarande som inte är direkt 

hänförliga till värderingsobjektet. 

De marknadsmässiga förutsättningarna för att påbörja exploatering av värderingsobjektet bedöms finnas 

omedelbart. 

 

Exploateringskalkyl - "Bostadsrätter Råda"

Kategori/Etapp Bostäder (BR)

Insats (kr/kvm BRA) 32 000

Föreningens lån (kr/kvm BRA) 13 000

Marknadsvärde efter (kr/kvm BRA) 45 000

Omräkningstal BRA/BTA 0,75

+ Projektvärde efter (kr/kvm BTA) 33 750

Anläggningar inom kvartersmark (kr/kvm BTA) -500

Rivningskostnader (kr/kvm BTA) 0

Entreprenad- och byggherrekostnader (kr/kvm BTA) -26 000

Marknadsföring/försäljning/uthyrning (kr/kvm BTA) -500

- Summa produktionskostnader (kr/kvm BTA) -27 000

= Netto (kr/kvm BTA) 6 750

- Projektvinst / risk (kr/kvm BTA) 3 375

= Byggrättsvärde (kr/kvm BTA) 3 375

 

RESULTAT, BOSTADSRÄTTER 

Sammantaget bedöms en värdering med hjälp av översiktlig exploateringskalkyl ge ett värde  

kring 3 400 kr/kvm (ljus) BTA för bostäder.  
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BOSTÄDER –  FLERBOSTADSHUS, HYRESRÄTT  

Den förenklade exploateringskalkylen ska ses som ett stöd till ett bedömt marknadsvärde av byggrätterna enligt 

ortsprismetoden och inte som en självständig värderingsmetod då ingående parametrar är alltför osäkra. 

Observera att räkneexemplet avser ett normalprojekt med normalstora lägenheter. 

I bedömda kostnader ingår markparkering, dock ingår inte kostnader enligt exploateringsavtal eller motsvarande 

som inte är direkt hänförliga till värderingsobjektet.   

Exploateringskalkyl - "Hyresrätter Råda"

Kategori / Etapp Bostäder (HR)

Hyra (kr/kvm BRA) 1 650

Vakans/hyresrisk (%) 0,0%

D&U (kr/kvm BRA) 300

Fastighetsskatt (kr/kvm BRA) 0

Direktavkastningskrav (%) 4,50%

Marknadsvärde efter (kr/kvm BRA) 30 000

Omräkningstal BRA/BTA 0,80

+ Projektvärde efter (kr/kvm BTA) 24 000

Anläggningar inom kvartersmark (kr/kvm BTA) -500

Rivningskostnader (kr/kvm BTA) 0

Entreprenad- och byggherrekostnader (kr/kvm BTA) -22 000

Marknadsföring/försäljning/uthyrning (kr/kvm BTA) 0

- Summa produktionskostnader (kr/kvm BTA) -22 500

= Netto (kr/kvm BTA) 1 500

- Projektvinst / risk (kr/kvm BTA) 750

= Byggrättsvärde (kr/kvm BTA) 750

 

Det kan kommenteras att ovan satt hyresnivå ligger högre än vad som tidigare noterats inom motsvarande lägen i 

kommunen, samtidigt som produktionskostnaden anses vara något låg. Med hänsyn till vår allmänna 

marknadskännedom för nyproduktion i Stor-Göteborg bedömer vi dock att läget är relativt attraktivt för att en 

exploatör ändå skulle vilja investera i nyproduktion i området och att ortsprismetoden bör lämnas företräde 

framför exploateringskalkylen i bedömning av byggrättsvärde. 

RESULTAT, HYRESRÄTTER 

Sammantaget bedöms en värdering med hjälp av översiktlig exploateringskalkyl ge ett värde  

kring 750 kr/kvm (ljus) BTA för bostäder.  
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Ordernummer: 163 363 

Byggrätter inom Råda 1:9, Härryda 

 

Svefa AB, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

7 Slutsatser 

7.1 Resultat 

BOSTÄDER –  FLERBOSTADSHUS, BOSTADSRÄTT  

Ortsprismetod    cirka 3 000 – 4 000 kr/kvm (ljus) BTA 

Exploateringskalkyl    cirka 3 400 kr/kvm (ljus) BTA  

BOSTÄDER –  FLERBOSTADSHUS, HYRESRÄTT  

Ortsprismetod    cirka 1 000 – 1 500 kr/kvm (ljus) BTA 

Exploateringskalkyl   cirka 750 kr/kvm (ljus) BTA  

7.2 Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av byggrätter inom 

värderingsobjektet vid värdetidpunkten 7 september 2017 till: 

 

Bostadsrätt:     3 500 kronor per kvm ljus BTA 
Tretusen femhundra kronor per kvadratmeter ljus bruttoarea 

 

Hyresrätt:    1 000 kronor per kvm ljus BTA 
         Ettusen kronor per kvadratmeter ljus bruttoarea 

 

 

 

 

Göteborg 2017-09-07 

 

 

    

 

 

Peter Eriksson  Erik Norrman 

Civilingenjör  MRICS 

av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 

Bilagor 
 

Bilaga 1 Foton 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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Ordernummer: 163 363 

Byggrätter inom Råda 1:9, Härryda 

 

Svefa AB, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 

 

Foto: NAI Svefa 

 

Foto: NAI Svefa 

Page 382 of 1185



   2017-01-18 Ver 3 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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Sektorn för samhällsbyggnad
Henrik Yngve

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-14 2019KS528  311

Yttrande över åtgärdsvalsstudien väg 156 inom Västra Götaland, 
trafiksäkerhet och tillgänglighet

Sammanfattning
Trafikverket har genomfört en Åtgärdsvalsstudie för väg 156 och översänt denna på 
remiss för kommunens yttrande. Trafikverket önskar svar på remissen så snart som 
möjligt. I samband med att förslaget till yttrande tagits fram har diskussioner förts på 
tjänstemannanivå med Marks kommun.

Väg 156 sträcker sig från Ryamotet på väg 40 till länsgränsen mot Jönköping. Eftersom 
vägen är över tio mil lång och mycket varierande både till sin funktion och standard har 
den delats in i olika delar där sträckan från väg 40 till Skene berör Härryda kommun. 
Behovet av att studera väg 156 avseende trafiksäkerhet och tillgänglighet har lyfts in från 
bland annat från Boråsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. 

Sträckan är en så kallad utpekad brist i Trafikverkets Regionala plan för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland, 2018–2029. Eftersom väg 156 är en regional 
väg kommer medel till utveckling av vägen i första hand komma från den regionala 
planen som Västra Götalandsregionen bestämmer över. Åtgärdsvalsstudien ska därför 
framförallt fungera som underlag för hur medlen i den regionala planen ska prioriteras. 
Studien syftar vidare till att ta fram en gemensam målsättning för vilka åtgärder som 
behövs och är möjliga att genomföra på kort, medellång och lång sikt.

Kommunen har över tid mottagit synpunkter rörande framkomlighet, trafiksäkerhet och 
kollektivtrafik längs sträckan. Sektorn för samhällsbyggnad bedömer att studien belyser 
den komplexitet som finns på sträckan. Vad gäller de förslagna åtgärderna anser sektorn 
att det finns anledning att framhålla behovet av ytterligare analys och hur prioriteringar 
har gjorts. 

Vad gäller framtida arbete är det naturligt att kommunen arbetar gemensamt med andra 
intressenter för att förbättra förhållandena längs väg 156, men att detta måste ske i 
förhållande till kommunens ansvar och vägas mot andra kommunala åtaganden. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat den 14 oktober 2019 från sektorn för 
samhällsbyggnad som eget yttrande till Trafikverket.
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Ärendet
Trafikverket har genomfört en Åtgärdsvalsstudie för väg 156 och översänt denna på 
remiss för kommunens yttrande. Trafikverket önskar svar på remissen så snart som 
möjligt. I samband med att förslaget till yttrande tagits fram har diskussioner förts på 
tjänstemannanivå med Marks kommun. 

Väg 156 sträcker sig från Ryamotet på väg 40 till länsgränsen mot Jönköping. Eftersom 
vägen är över tio mil lång och mycket varierande både till sin funktion och standard har 
den delats in i olika delar där sträckan från väg 40 till Skene berör Härryda kommun. 
Behovet av att studera väg 156 avseende trafiksäkerhet och tillgänglighet har lyfts in från 
bland annat från Boråsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. 

Sträckan är en så kallad utpekad brist i Trafikverkets Regionala plan för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland, 2018–2029. Eftersom väg 156 är en regional 
väg kommer medel till utveckling av vägen i första hand komma från den regionala 
planen som Västra Götalandsregionen bestämmer över. Åtgärdsvalsstudien ska därför 
framförallt fungera som underlag för hur medlen i den regionala planen ska prioriteras. 
Studien syftar vidare till att ta fram en gemensam målsättning för vilka åtgärder som 
behövs och är möjliga att genomföra på kort, medellång och lång sikt.

Det övergripande syftet med studien är att involverade parter får en gemensam bild av 
nuläge, problem och finansieringsmöjligheter samt att parterna tillsammans kan definiera 
en realistisk målbild. Av särskilt stor betydelse är att parterna har en gemensam bild och 
förståelse av vilka funktioner vägen har. 

Sektorn för samhällsbyggnad har bidragit genom att beskriva de brister som finns 
avseende förhållandena längs väg 156 och deltagit i diskussioner rörande olika lösningar. 
Trafikverket har sedan arbetat fram vilka åtgärder de anser mest intressanta att arbeta 
vidare med och satt samman dessa till paket. 

Kommunen har över tid mottagit synpunkter rörande framkomlighet, trafiksäkerhet och 
kollektivtrafik längs sträckan. Sektorn för samhällsbyggnad bedömer att studien belyser 
den komplexitet som finns på sträckan. Vad gäller de förslagna åtgärderna anser sektorn 
att det finns anledning att framhålla behovet av ytterligare analys och hur prioriteringar 
har gjorts. 

Vad gäller framtida arbete är det naturligt att kommunen arbetar gemensamt med andra 
intressenter för att förbättra förhållandena längs väg 156, men att detta måste ske i 
förhållande till kommunens ansvar och vägas mot andra kommunala åtaganden. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. 

Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Henrik Yngve

Verksamhetschef trafik

Bilagor:

Yttrande över åtgärdsvalsstudien väg 156 Västra Götaland
Åtgärdsvalsstudie
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Yttrande över Åtgärdsvalsstudie Väg 156 inom Västra 
Götaland, trafiksäkerhet och tillgänglighet

Ärendenummer: TRV 2018/51866

Trafikverket har till Härryda kommun översänt rubricerad åtgärdsvalsstudie. 
Kommunen lämnar här sitt yttrande. 

Åtgärdsvalsstudien beskriver grundligt förutsättningar och problematik 
avseende väg 156. Kommunen har så långt som möjligt bidragit genom att 
beskriva de brister som finns avseende förhållandena längs väg 156. Att i 
detalj identifiera lämpliga lösningar kring dessa är i första hand ett arbete 
som Trafikverket behöver ansvara för. Kommunen ser det som angeläget att 
bidra till en förbättrad situation avseende med väg 156 men konstaterar att 
det är insatser som måste vägas mot andra kommunala åtaganden. 

Åtgärdsvalsstudien presenterar ett stort antal åtgärder och redovisar på ett 
övergripande sätt hur dessa uppfyller ett antal formulerade mål. 

Kommunen anser att det saknas resonemang och en djupare analys kring 
föreslagna åtgärder för att kunna uppnå största nytta till en rimlig kostnad. 
Vidare anser kommunen att det borde finnas en mer systematisk analys som 
redovisar på vilka grunder prioriteringar kring föreslagna och bortvalda 
åtgärderna skett. Exempelvis borde i samband med förslag om åtgärder 
avseende vänstersvängfält redogöras för hur en analys har gjorts av 
befintliga korsningar och även i vilken utsträckning en åtgärd leder till 
förbättrade förutsättningar och för hur många berörda. Kommunen noterar 
att det är främst inom åtgärdspaketen som prioritering av åtgärder har gjorts. 
Eftersom mängden åtgärder är stor och de varierar mycket vad gäller 
kostnader hade det varit önskvärt att se om det går att identifiera vissa 
gynnsamma kombinationer av åtgärder från olika paket som borde 
prioriteras för att få en särskilt gynnsam effekt. 

Allmänt om väg 156
Överlag framförs synpunkter angående trafiksäkerhetsproblem till och från 
direktutfarter på väg 156. Detta avser både vad gäller att svänga ut från 
utfarter som in till dem med risken för upphinnandeolyckor. Det finns också 
trafiksäkerhetsproblem för oskyddade trafikanter till och från busshållplats. 
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Detta avser både möjligheten att passera som att ta sig längs med vägen till 
hållplatserna.

När det gäller kollektivtrafik är det svårt att förstå dagens upplägg med buss 
300 och 330.  Den olika trafikeringen av hållplatser ger upphov till att 
resenärer kan komma att ta sig längre sträckor efter vägen för att komma till 
en buss som är mer attraktiv för deras resa.  För övrigt anser kommunen att 
hållplatsen vid Eriksmyst med sitt förhållandevis stora resandeunderlag ska 
trafikeras av linje 300. I sammanhanget ska nämnas att kommunen 
återkommande när det gäller kollektivtrafikering utanför större orter ser att 
hanteringen av utbud och resandestatistik leder till en nedåtgående spiral. 
Försämrade resmöjligheter ger ett minskat resande som tas till intäkt för 
ytterligare neddragningar. Kommunen saknar ett utförligare resonemang 
kring möjligheterna att öka resandet ifall justeringar av trafikupplägg och 
trafiksäkerhetsåtgärder hade gjorts. 

Kommunen har mottagit synpunkter avseende att fartkameror längs vägen 
placerats på sträckor som inbjuder till högre hastighet snarare än efter var 
oskyddade trafikanter rör sig. I kombination med att en del bilister väljer att 
köra om på platser utan fartkameror gör det att riskerna ökar där det finns 
oskyddade trafikanter.

Flygplatsen är en stor arbetsplats och port för vidare resor redan idag. Detta 
kommer att öka i framtiden. Inte minst med utvecklingen av Airport city. 
Vid kommunens studier i åtgärdsvalsstudie Framtida väginfrastruktur 
riksväg 40, delen Landvettermötet-Ryamotet framstår det som intressant att 
ha en ytterligare koppling till Landvetter flygplats som ansluter till 
Ryamotet via Vägskillnaden. Detta skulle avlasta RV 40 från de resor som 
idag svänger på vid Ryamotet för att sedan svänga av vid Flygplatsmotet. 
Kommunen ser såväl ett ökat önskemål att bosätta sig som att ha 
verksamhet längs med väg 156 vilket understryker behovet av kapacitet och 
robusthet över tid. Vad gäller verksamheter har kommunen fått synpunkter 
på svårighet att svänga till och från korsningen vid Hällingsjöbacken. Flera 
korsningar finns säkert där det vore önskvärt med anpassning för större 
fordon.

Kommunen vill framhålla behovet av dialog med boende och verksamheter 
längs med 156 i samband med såväl denna åtgärdsvalsstudie som framtida 
arbete. Kommunens erfarenheter är att det finns en rad fördelar att ha en 
dialog direkt med de som berörs. Inte minst kan man direkt fånga lokala 
förutsättningar och att man direkt får en dialog kring eventuella framtida 
åtgärder.
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Synpunkter avseende specifika punkter i åtgärdsvalsstudien

Kapitel 2, punkt 2.8, Anknytande planering, sid 13
Här saknas den åtgärdsvalsstudien som Härryda kommun låtit ta fram 
avseende Framtida väginfrastruktur riksväg 40, delen Landvettermötet-
Ryamotet. Publikation 2018:1.

Kapitel 8, punkt 8.3, A3 och A4 Övergripande åtgärder, sid 82
Avseende åtgärd A3 Prioritering av drift och underhåll på Trafikverkets 
gång- och cykelvägar anges att Trafikverket redan har höga krav avseende 
drift och underhåll av GC-vägar och att avvikelse inte kan göras från 
nationella standarder. Åtgärd A4 anger istället att berörda kommuner bör 
göra en Prioritering av drift och underhåll på kommunala gång- och 
cykelvägar, vilken bedöms vara en rekommenderad åtgärd att gå vidare 
med. Kommunen anser att resonemanget samt slutsatserna kring detta inte 
framgår i åtgärdsvalsstudien och anser att dessa bör belysas ytterligare. 

Kapitel 8, punkt 8.3, A9 Hastighetsöversyn för sträckan, sid 86
Det anges att någon hastighetsöversyn för sträckan inte bedöms vara aktuell 
eftersom en sådan gjordes 2009. Härryda kommun konstaterar att en av de 
vanligast förekommande synpunkterna avseende väg 156 är de varierande 
hastigheterna och det framstår som lämpligt med en tydligare förklaring 
som kan motivera varför de inte bör ses över. 

Kapitel 8, punkt 8.4 B3 Anlägg knutpunkt med pendelparkering i 
anslutning till Ryamotet. Huruvida hållplats Stora Övattnet 
(Vägskillnaden) bör finnas kvar får fortsatta studier visa, sid 91
Kommunen ser positivt på en knutpunkt med pendelparkering i anslutning 
till Ryamotet, men framhåller att det är viktigt att det inte innebär 
försämringar för de som idag använder den befintliga hållplatsen Stora 
Övattnet. I sammanhanget skall också framhållas att pendelparkeringen vid 
Stora Övattnet tillkommit förhållandevis nyligen och att det är angeläget att 
tillvarata de nyttor som den medför.

Kapitel 8, punkt 8.4 B6 Förbättra kollektivtrafiken mot Landvetter 
flygplats genom ökad turtäthet samt anpassning av linjer och tidtabeller, 
sid 93
Kommunen har under lång tid lyft vikten av en väl fungerande 
kollektivtrafik till flygplatsen. Det finns en stor potential gällande avlastning 
på vägsystemet och ökning av andelen hållbara resande med förbättrade 
kommunikationer till flygplatsen.

Kapitel 8, punkt 8.4 B7 Fördjupad samverkan kring utveckling av 
kollektivtrafiken i stråket, sid 94
Kommunen noterar att denna åtgärd inte bedömts vara lämplig att gå vidare 
med. Kommunen delar inte denna bedömning utan anser det som mycket 
viktigt att diskutera utvecklingen av kollektivtrafiken i stråket i ett större 
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perspektiv och har svårt att se att detta sker inom ordinarie arbete. År 2015 
gjordes förändringen av kollektivtrafiken på linje 300 och 330 och någon 
tydlig genomlysning av dess effekter och måluppfyllelse har inte 
presenterats. 

Kapitel 8, punkt 8.4 B9 Samordna kollektivtrafiken så att 
"matarbussarna", linje 330 i synnerhet, är synkade med buss linje 300, 
sid 94, 
Kapitel 8, punkt 8.4 B10 Bygg ut pendelparkeringarna längs 
angöringshållplatser för linje 300, sid 95 
Kapitel 8, punkt B 11 Bygg ut gång- och cykelvägar alternativt 
gångvägar i anslutning till linje 300 angöringshållplatser.
Kommunen har förståelse för att det är viktigt att anpassa och utveckla 
befintligt system. Som angetts ovan bör det dock tas att ett större grepp 
kring kollektivtrafiken i stråket. I samband med ett sådant är det möjligt att 
analysera platsernas behov av fysiska åtgärder. Det ska också framhållas att 
mycket tid och resurser har lagts ned i samband med utbyggnaden av 
pendelparkeringar och hållplatser vid Källarbacken och Stora Övattnet. 
Kommunen anser att det är viktigt att ta hänsyn till detta i den fortsatta 
planeringen så att fördelarna av nedlagda investeringar utnyttjas. 

Kapitel 8, punkt 8.4 B17 Signalprioritet för kollektivtrafiken i anslutning 
till hållplats Källarbacken, sid 101
Det är positivt med denna åtgärd som stärker attraktiviteten för resor med 
kollektivtrafiken. 

Kapitel 8, punkt 8.4 B18 Ta bort vägräcken i anslutning till hållplatser, 
sid 103
Kommunen har förståelse för att det finns motstående intressen mellan olika 
trafikantslag. Kommunen vill dock framhålla att det borde undersökas om 
det på delar av sträckor kan göras avvägningar som gynnar oskyddade 
trafikanter t.ex. genom att öppna upp vägräcken.

Kapitel 8, punkt 8.4 B27 Anlägg vänstersvängfält, sid 113
Allmänt anser kommunen att en djupare systematisk analys bör göras kring 
korsningar och ligga till grund för åtgärder. Korsningen vid Bua Södra bör 
uppmärksammas. I sammanhanget vill kommunen framhålla att analys och 
utbyggnad av vänstersvängfält även bör innefatta åtgärder som underlättar 
vid påfart från anslutande mindre väg t ex genom magasin på 156:an. 

Kapitel 10 Åtgärdspaket och samlad effektbedömning
Då kapitlet innehåller en sammansättning av tidigare presenterade åtgärder i 
paket så kvarstår ovan angivna synpunkter där dessa åtgärder ingår. 

Ett konstaterande är att det finns en lång rad åtgärder som varierar kraftigt 
vad det gäller omfattning och kostnader. Kommunen ser det som en risk att 
mindre åtgärder inte blir av i väntan på att större åtgärder skall ske i 
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framtiden. Med tanke på detta framstår det som rimligt att göra en 
utbyggnadsordning som tar hänsyn till såväl möjligheten till åtgärder i 
närtid som robusthet över tid. 

För Härryda kommun

Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef
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1. Sammanfattning 

Väg 156 sträcker sig från Ryamotet på väg 40 till länsgränsen mot Jönköping. Sträckan varierar mellan 

jordbruksmark och skogsmark och passerar genom ett antal samhällen. Väg 156 sträcker sig genom 

fyra kommuner (Härryda, Marks, Svenljunga och Tranemo kommuner). Behov av att studera väg 156 

avseende trafiksäkerhet och tillgänglighet har spelats in från bland annat från Boråsregionens 

kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Sträckan är en utpekad brist i "Regional plan för 

transportinfrastrukturen i Västra Götaland, 2018–2029".  

Väg 156 är en regional väg, vilket innebär att medel till utveckling av vägen i första hand kommer från 

den regionala planen som Västra Götalandsregionen bestämmer över. Åtgärdsvalsstudien ska därför 

framförallt fungera som underlag för hur medlen i den regionala planen ska prioriteras. Studien syftar 

vidare till att ta fram en gemensam målsättning för vilka åtgärder som behövs och är möjliga att 

genomföra på kort, medellång och lång sikt. 

Eftersom sträckan är över 100 kilometer lång och mycket varierande både till sin funktion samt till sin 

standard delas den in i följande delsträckor; väg 40 – Skene (cirkulationsplats Varbergsvägen/väg 

156), Delen genom Skene (cirkulationsplats Varbergsvägen/väg 156 – väg 41), väg 41 – väg 27, väg 27 – 

länsgränsen mot Jönköpings län. Hela sträckan är utpekad enligt funktionellt prioriterat vägnät för 

funktionerna godstransporter och dagliga personresor. Sträckan mellan väg 40 och Tranemo är även 

utpekad för funktionen kollektivtrafik.  

Brister och problem längs väg 156 har dels framkommit via inspel från studiens intressenter, dels via 

sammanställning av underlag och platsbesök gjorda av projektgruppen. De fysiska brister som 

identifierats på sträckan berör trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. Den bristande 

trafiksäkerheten gäller framförallt oskyddade trafikanter längs sträckan och genom tätorterna samt 

motorfordon i utpekade korsningar. Brister kopplade till trygghet berör främst oskyddade trafikanter, 

både längs sträckan och genom tätorterna. Brister i tillgänglighet visar sig bland annat i låg tillförlitlig 

restid för fordonstrafiken för delen väg 40 – Skene, men även i bristande framkomlighet och 

tillgänglighet för oskyddade trafikanter längs hela sträckan samt genom tätorterna. I tätorterna finns 

även brister i samspel mellan trafikantgrupperna. Vidare finns brister som kan härröras till önskad 

färdmedelsfördelning längs sträckan samt brister som kan kopplas dels till gällande nationella, 

regionala och lokala klimat- och miljömål, dels till regionala mål för kollektiv- och cykeltrafik. 

Vid åtgärdsgenereringen har åtgärder tagits fram enligt fyrstegsprincipen. De åtgärder som 

rekommenderas har paketerats utifrån typ av åtgärd. Den övergripande inriktningen är att förbättra 

befintlig väg för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för pendling till skola och arbete samt för lokala 

resor. För den norra delen motiverar en omfattande pendlingstrafik några ombyggnader till 2+1-

sträckor och vänstersvängfält, medan övrig väg föreslås få mer punktvisa förbättringar. Dessutom 

föreslås en rad åtgärder för att förbättra trafikmiljön i Skene tätort. Inriktningen stämmer väl med 

studiens syfte och har tagits fram i samråd med berörda parter. Följande paket föreslås och utvärderas 

i denna åtgärdsvalsstudie:  

• Övergripande åtgärder; paket Mobility management och påverkan 

• Övergripande åtgärder; paket Drift och underhåll  

• Delen väg 40-Skene; paket Kollektivtrafik – icke fysiska åtgärder 
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• Delen väg 40-Skene; paket Kollektivtrafik – fysiska åtgärder 

• Delen väg 40-Skene; paket Oskyddade trafikanter 

• Delen väg 40-Skene; paket Restid för motorfordon 

• Delen väg 40-Skene; Övrigt 

• Delen genom Skene; paket Oskyddade trafikanter 

• Delen genom Skene; paket Kollektivtrafik 

• Delen genom Skene; paket Attraktiv tätort 

• Delen väg 41 – väg 27; paket Kollektivtrafik 

• Delen väg 41 – väg 27; paket Tätort 

• Delen väg 41 – väg 27; paket Sträcka 

• Delen väg 27 – länsgräns; paket Kollektivtrafik 

• Delen väg 27 - länsgräns; paket Tätort 

• Delen väg 27 – länsgränsen; paket Sträcka 
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2. Bakgrund  

2.1. Varför behövs åtgärder? Varför just nu?  
Väg 156 sträcker sig från Ryamotet på väg 40 till länsgränsen mot Jönköping. Vägen fortsätter inom 

Jönköpings län fram till väg 26. Sträckan går varierade mellan jordbruksmark och skogsmark och 

passerar genom ett antal samhällen. Behov av att studera väg 156 avseende trafiksäkerhet och 

tillgänglighet har spelats in från ett flertal parter, bland annat från Boråsregionens kommunalförbund 

och Västra Götalandsregionen. Sträckan är en utpekad brist i "Regional plan för 

transportinfrastrukturen i Västra Götaland, 2018–2029". I den regionala planen finns aktuell sträcka 

med bland de "högst prioriterade brister där åtgärdsvalsstudier kan påbörjas 2018". Det finns brister i 

trafiksäkerhet och tillgänglighet längs hela sträckan. Brister avseende tillgänglighet framhålls 

framförallt på sträckan mellan väg 41 och väg 40, och då i synnerhet på sträckan genom Skene. 

Väg 156 är en regional väg, vilket innebär att medel till utveckling av vägen i första hand kommer från 

den regionala planen som Västra Götalandsregionen bestämmer över. Åtgärdsvalsstudien ska därför 

framförallt fungera som underlag för hur medlen i den regionala planen ska prioriteras. För att kunna 

fungera som ett bra underlag behöver studien visa vilka åtgärder som bidrar till att uppfylla den 

målbild som eftersträvas samt vilka åtgärder som ger störst nytta för pengarna.  

2.2. Åtgärdsvalsstudiens mål och syfte 
Det övergripande syftet med studien är att involverade parter får en gemensam bild av nuläge, 

problem och finansieringsmöjligheter samt att parterna tillsammans kan definiera en realistisk 

målbild. Av särskilt stor betydelse är att parterna har en gemensam bild och förståelse av vilka 

funktioner vägen har. Förhoppningen är att parterna kan enas om vilka av dessa funktioner som ska 

prioriteras högst, såväl i hela stråket som per delsträcka. Med stöd i ovanstående syftar studien till att 

ta fram en gemensam målsättning för vilka åtgärder som behövs och är möjliga att genomföra på kort, 

medellång och lång sikt. 

De primära intressenterna, se kapitel 2, ska med andra ord: 

• enas om en gemensam problembild och förståelse av vilka funktioner vägen har 

• enas om vilka av dessa funktioner som ska prioriteras högst, såväl i hela stråket 

som per delsträcka 

• enas som en gemensam målbild dels för stråket som helhet, dels för varje 

delsträcka. 

Studien ska: 

• generera långsiktigt hållbara, samhällsekonomiskt effektiva och genomförbara 

lösningar/åtgärder med fokus på trafiksäkerhet och tillgänglighet och kapacitet 

• finna lösningar/åtgärder kopplat till de gemensamt överenskomna målbilderna 

för varje specifik delsträcka  

• finna lösningar/åtgärder på kort, medel och lång sikt utifrån fyrstegsprincipens 

samtliga steg 
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• klargöra ansvarsfrågor för genomförandet av lösningarna/åtgärderna – statligt, 

regionalt, kommunalt och enskilt. 

2.3. Initial problembild 
Då sträckan är lång och har olika funktion på olika delsträckor blir mål och syfte till viss mån skilda för 

de olika sträckorna. Sammantaget finns följande kända behov, brister och andra frågor som behöver 

beaktas i åtgärdsvalsstudien: 

• Bristande trafiksäkerhet för samtliga trafikantslag. Detta gäller både längs 

sträckan, i vissa utpekade korsningar och vid passage av sträckan. 

• Kollektivtrafikens behov behöver ses över med avseende på hållplatsers placering 

och utformning, trafikering samt tillgänglighet för resenärer. 

• Tätortsproblematik med exempelvis buller och barriäreffekter beroende av vägen. 

• Potential för större arbetsmarknadsregioner, exempelvis genom kortare restider 

mellan Skene/Kinna och Göteborg eller knyta Skene/Kinna, Svenljunga och 

Tranemo närmare varandra. 

• Behov av anslutningar och vägvisningar för lokala näringsidkare utmed vägen. 

• Godstrafikens önskemål om höjd standard med avseende på bland annat drift och 

underhåll. 

2.4. Arbetsprocessen  
Metodiken för en åtgärdsvalsstudie innefattar stegen Initiera, Förstå situationen, Pröva tänkbara 

lösningar samt Forma inriktning och rekommendera åtgärder, se Figur 1. 

I första steget initieras uppdraget och det sätts samman styr-, projekt- samt referensgrupp. Det 

föreliggande arbetet planeras vilket bland annat innebär att skapa projekt- och tidplan, genomföra 

intresseanalys av offentliga och privata aktörer, involvera olika kompetenser och organisera arbetet. 

I andra steget sker en fördjupad analys och diskussion för att klargöra situationen och dess orsaker. 

Även tänkbar utveckling som behöver hanteras inom ramen för avgränsningen. I detta steg samlas 

fakta in, dialoger förs och avstämning sker mellan olika aktörer om problem, behov, vägens funktioner 

samt om syfte och mål för kommande åtgärdsförslag. I denna åtgärdsvalsstudie har fakta samlats in 

från bland annat Nationell vägdatabas, STRADA, Västtrafik, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i 

Västra Götaland och Skogsstyrelsen. Till denna åtgärdsvalsstudie har även en GIS-portal skapats för 

att på enklare sätt kunna visualisera förutsättningar, problem, etcetera. För tillgång till denna kontakta 

Trafikverkets kontaktperson. 

Först i steg tre sker åtgärdsgenerering med dialog och utgallring av alternativa lösningar och 

bedömning av deras effekter, konsekvenser, måluppfyllelse och kostnader jämfört med nytta. 

Till sist i steg fyra formas en inriktning och rekommendation om möjliga och lämpliga åtgärder samt 

redovisningen i sin helhet. 
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Figur 1 Åtgärdsvalsstudiens fyra faser. 
 

Inom denna studie har två workshop genomförts tillsammans med inbjudna aktörer och intressenter 

(referensgruppen). Fokus för den första workshopen, som hölls 2018-12-11 i Kinna, Marks kommun, 

var att skapa en gemensam bild av nuläge, problem och finansieringsmöjligheter. För deltagare på 

workshopen se Bilaga 1. Workshopen syftade även till att parterna skulle introduceras studien och 

metodiken. Deltagarna påbörjade framtagandet av den gemensamma målbilden och förståelse av vilka 

funktioner vägen har. På workshopen samt vid efterföljande arbetsgruppsmöte diskuterades även vilka 

av dessa funktioner som ska prioriteras högst, såväl i hela stråket som per delsträcka.  

För att få input från vägens brukare har kommunerna tillhandahållit kontaktuppgifter till 

intresseorganisationer, företag, etcetera som kan hjälpa till med att beskriva nuläget, se Bilaga 2. De 

utpekade intressenterna har via mail uppmuntrats till att skicka in synpunkter. Dessa synpunkter har 

arbetats in i rapporten. Även tidigare inkomna kundärenden har beaktats.  

Vid efterföljande arbetsgruppsmöte och den andra workshopen, 2019-03-07 i Kinna, Marks kommun 

diskuterades och förankrades åtgärdsförslag med berörda intressenter, se Bilaga 3. 

Remiss under hösten 2019. 

2.5. Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen 
Vid åtgärdsgenereringen tas åtgärder fram enligt fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen består av fyra 

steg: Tänk om, Optimera, Bygg om och Bygg nytt, se Figur 2. 

 

Steg 1 – Tänk om 

Steget omfattar åtgärder som påverkar efterfrågan på transporter, för att minska behovet av 

transporter, samt åtgärder som påverkar val av transportsätt. Exempel är att underlätta 

kollektivtrafikresande med tydlig information, kampanjer för att främja kollektiv- och cykelresor, 

ekonomiska styrmedel som trängsel-, fordon- och parkeringsavgifter, regleringar och lagstiftning som 

rör parkering, resepolicys som stödjer energieffektiva färdmedel och att välja telefon-, webb- och 

videokonferenser framför fysiska möten. Distansarbete och digitala möten är åtgärder i steg 1 som 

innebär tillgänglighet utan att resa. 

 

Steg 2 – Optimera 

Steget omfattar åtgärder för effektivare användning av det befintliga transportsystemets fordon och 

infrastruktur. Det kan handla om att föra över transporter till mindre utrymmeskrävande, säkrare eller 

miljövänligare fordon. Exempel är sänkta hastighetsgränser och övervakning av efterlevnad, variabla 

hastigheter beroende av trafikflödet, ökad turtäthet i kollektivtrafik, längre tåg samt mer utspridda 

skol- och arbetstider för att på så sätt minska resandet i högtrafik. Här ingår även många åtgärder för 

intelligenta transportsystem, så kallade ITS-åtgärder. 

 

 

 

Page 402 of 1185



11 
 

Steg 3 – Bygg om 

Steget omfattar förbättringsåtgärder och begränsade ombyggnader av befintlig transportinfrastruktur. 

Exempel är ombyggnad av hållplatser, ombyggnad av befintliga vägkörfält till busskörfält, längre 

perronger, reversibla körfält, breddning av vägar, mittseparering, förbättring av sidoområden, 

upprustning av hållplatsmiljöer, ombyggnad av korsningar och hastighetssäkring av gångpassager 

samt bärighetsåtgärder.  

 

Steg 4 – Bygg nytt 

Det sista steget omfattar större om- och nybyggnadsåtgärder, som normalt tar ny mark i anspråk. 

Exempel är nya väg- och järnvägssträckningar. 

 

 

Figur 2 Fyrstegsprincipen. 

2.6. Organisation 
Arbetet med att ta fram åtgärdsvalsstudien projektleds av Trafikverket och genomförs i nära 

samarbete med berörda kommuner, Västtrafik och Boråsregionens kommunalförbund. 

Styrgrupp  
Styrgruppen består av befintlig ÅVS-styrgrupp på Trafikverket.  

Referensgrupp 
Referensgruppen består av Trafikverkets projektledare, biträdande projektledare, samhällsplanerare 

och konsult samt tjänstemän från berörda kommuner, kommunalförbund, Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstsförbund (SERF), bussbolag, Västtrafik och Västra Götalandsregionen. 

Projektgruppen 
Projektgruppen består av Trafikverkets projektledare, biträdande projektledare samt konsultstöd. 

Arbetsgrupp 

Arbetsgruppen består av interna Trafikverksresurser så som åtgärdsplanerare, samhällsplanerare, 

trafikingenjör, strategisk planerare samt kompetenser från Underhåll och Investering. Även externa 

resurser från Västtrafik, kommunala och regionala representanter samt från näringslivet finns med i 

arbetsgruppen. 

2.7. Tidigare planeringsarbete 
För att öka trafiksäkerhet, kapacitet och tillgänglighet har genom åren punktvisa åtgärder genomförts 

längs sträckan. Under 2007 togs ett första sammanhängande grepp om sträckan genom de så kallade 

stråkstudierna. På uppdrag av beredningsgruppen för regional utveckling (BRU) har Västra 

Götalandsregionen tillsammans med kommunalförbunden, Vägverket och Västtrafik, arbetat fram nio 
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så kallade stråkstudier. Arbetet var en samverkan med de fyra kommunalförbunden, dåvarande 

Vägverket och Västtrafik. Projektets övergripande syfte var att skapa ett gemensamt kunskapsunderlag 

om viktiga regionala vägstråk. Arbetet drevs genom att analysera sammanhängande stråk och söka 

efter åtgärder som gav god effekt utifrån stråkets funktionella behov. Särskilt fokus låg på stråkens 

funktion kopplat till en möjlig regionförstoring. För varje stråk listades, utan prioritering, möjliga 

åtgärder utifrån fyrstegsprincipen. Stråk 6 Mark (Skene)- Göteborg, väg 156–40, var ett av de stråk 

som pekades ut och utreddes. 

För sträckan som helhet har även andra studier och utredningar genomförts. Dessa studier och 

utredningar, tillsammans med ovan nämnda stråkstudie, ligger som grund för denna utredning. 

Förbifart Skene  
Diskussionerna om trafiken på väg 156 genom Skene har förts alltsedan kommunen bildades 1971. 

Vägverket utarbetade en arbetsplan för förbifarten som fastställdes i maj 1997. Detta fastställelsebeslut 

överklagades till regeringen. De klagande yrkade att arbetsplanen skulle upphävas och i november 

1998 biföll regeringen överklagandena och upphävde arbetsplanen. Ett av motiven till regeringens 

beslut var att alternativa lösningar inte studerats i tillräcklig omfattning. Under processen hade 

dessutom miljöbalken trätt i kraft med följdändringar i en rad andra lagar och förordningar. Detta har 

bland annat inneburit att kraven på planeringsprocessen, samråd och miljökonsekvensbeskrivningar 

skärpts. Mot bakgrund av de nya lagar och förordningarna fann Vägverket det nödvändigt att göra en 

omstart av planeringsprocessen och i en ny förstudie förutsättningslöst studera tänkbara lösningar  

i ett vidare område. 

I Vägverkets förstudie från 2004 redovisas åtta alternativa dragningar väster om Skene. Vägverket 

valde att utreda vidare alternativ A, B, D och G, se Figur 3. Marks kommun förordade alternativ B, det 

vill säga att väg 156 leds utanför Skene längs Skrålabäcken. Då ingen finansiering fanns för utbyggnad 

valde Vägverket att utreda möjligheter för upprustning av befintlig genomfart istället. 

 

Figur 3 Alternativa sträckningar för förbifarter av Skene 
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Åtgärdsvalsstudie stråk 6 (väg 156 mellan väg 40 och Skene) 
Under 2014/2015 drevs ett arbete med en åtgärdsvalsstudie med syfte att ta fram åtgärdsförslag som 

skulle finansieras inom ramen för stråkpotten för stråk 6. Bland annat höll workshops med berörda 

intressenter, med syftet att identifiera funktionella krav, potentialer och brister i stråket. Arbetet 

utmynnade i en åtgärdsplan, se Bilaga 4, som Regionstyrelsen 2016-03-12 tog beslut om. 

Åtgärdsvalsstudie Tåstarpsgatan, Tranemo (2015-09-15) 
Under 2015 genomfördes en förenklad åtgärdsvalsstudie för sträckan Tåstarpsgatan till korsningen 

med Tennisvägen i Tranemo. Målet för åtgärderna som föreslogs i åtgärdsvalsstudien var att 

oskyddade trafikanter skulle kunna förflytta sig på ett trafiksäkert och tryggt sätt till idrottsplatsen i 

Tranemo tätort samt att tillgängligheten för oskyddade trafikanter till idrottsplatsen skulle förbättras. 

Se Bilaga 5 för åtgärdsförslag. 

Åtgärdsvalsstudie Svenljunga tätort (2017-11-01) 
Under 2017 genomfördes en förenklad åtgärdsvalsstudie för väg 156 genom Svenljunga tätort. Syftet 

med åtgärdsvalsstudien var att identifiera mindre trafiksäkerhetshöjande åtgärder för de oskyddade 

trafikanterna, som samtidigt säkerställde genomfartstrafikens framkomlighet. Studien tog fram 

åtgärder som kunde finansieras inom de mindre potterna i regional plan. Se Bilaga 6  för 

paketeringsförslagens inriktning. 

Etappen Skoghem-Hjorttorps Hede, Tekniskt PM (2016-02-25) 
I PM presenteras ett vägförslag för den cirka 5 kilometer långa sträckan. Förslaget innebär breddning 

av väg samt sidoräckan. Olika alternativ för placering av stigningsfält utvärderas i PM. Alternativ A 

med stigningsfält i riktning mot Göteborg som ansluter till befintligt stigningsfält mellan Skene och 

Skoghem förordas. 

Förenklad åtgärdsvalsstudie Planpassage Viskadalsbanan, sträckan genom Skene (2016) 
Mellan 2014 och 2016 genomfördes en förenklad åtgärdsvalsstudie för Viskadalsbanan genom Skene 

tätort. Syftet med åtgärdsvalsstudien var att ta fram beslutsunderlag och en rekommenderad 

inriktning för framtida utveckling av planpassagerna längs Viskadalsbanan genom Skene. Inom 

studien togs ett antal åtgärdsförslag fram. Bland annat presenteras förslag på en planskild korsning av 

Viskadalsbanan för väg 156. Åtgärden finns dock inte med bland de åtgärder som rekommenderas att 

gå vidare med. 

2.8. Anknytande planering 
Även utredningar och studier som inte är direkt kopplade till vägsträckan utgör viktiga underlag för 

utredningen. Det kan tillexempel handla om övergripande kommunala policys och beslutsunderlag, 

men även om åtgärdsvalsstudier rörande övergripande frågeställningar. Nedan listas sådana 

utredningar och studier som beaktats i denna studie: 

• Kommunernas översiktsplaner. 

• Fördjupad översiktsplan 

•  Kinna, Skene, Örby (2012). 

• Fördjupad översiktsplan 

•  Mark Nordväst (samrådshandling 2018-11-05). 
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• Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas 

trafiksäkerhetsstandard, Västra Götalands län (2016). 

• Åtgärdsvalsstudie Samåknings- och pendelparkeringar längs statligt vägnät i 

Region Väst (2015). 

• Potentialstudie för cykling (2018). 

• Västra Götalandsregionen (VGR) har genom Hållbart resande väst genomfört en 

studie i syfte att undersöka potentialen för arbets- och skolpendling med gång, 

cykel, elcykel för befolkningen i Västra Götaland. I studien har alla invånares 

potentiella restider samt resvägar till arbetsplats kombinerats för att simulera 

möjlig belastning på olika vägsträckor samt för att se ur många invånare som till 

fots, med cykel eller med elcykel, kan nå sin arbetsplats inom 15, 20, 30 eller 45 

minuter. 

• Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland, Västra Götalandsregionen 

(november, 2016). 

2.9. Nyligen genomförda investerings-, drift- och underhållsprojekt på sträckan 
Nyligen genomförda investeringsåtgärder: 

• Skene – Skoghem; Vägen breddas med ett körfält till en 2+1-väg/stigningsfält. 

Öppnad för trafik 2016. 

• Sandvadskrysset (156/1626/1612); Förskjuten trevägskorsning. Öppnad för trafik 

2012. 

• Mitträffling sträckan Hällingsjö – väg 40. Klart 2014. 

• Björlanda pendelparkering; 14 nya platser. Öppnad 2014. 

• Källarbacken; ombyggnation av hållplats samt delar av pendelparkering. Öppnad 

2015. Ritningar för standardhöjning av hela pendelparkeringsytan finns 

framtagna, finansiering av hela åtgärden saknades vid genomförande. 

• Vägskillnaden (hpl Stora Övattnet); Ombyggnation av hållplats och 

pendelparkering. Öppnad 2014. 

Nyligen genomförda (större) drift- och underhållsåtgärder: 

• Hällingsjö-Skene; Byte av viltstängsel på östra sidan, klart 2014. 

• Hällingsjö-Skoghem; Byte och kompletterat befintliga vägräcken, klart 2014. 

• Hällingsjö – Ryamotet; Röjning till viltstängslet på båda sidor, klart 2012. 

 

Page 406 of 1185



15 
 

2.10. Planerade åtgärder längs sträckan 
Sedan tidigare finns ett antal planerade och finansierade ombyggnationer längs sträckan.  

Inom ramen för åtgärdsvalsstudien för stråk 6 och via finans i tillhörande stråkpotten för stråk 6 

finansieras följande åtgärder. 

1.  Stigningsfält Skoghem–Backadal 

Projektet består av att bygga om en 1+1-väg till 2+1-väg mellan Skoghem och Backadal, det vill säga en 

delsträcka av den utredda sträckan Skoghem – Hjorttorps Hede. Den totala längden blir cirka 1,3 

kilometer. Stigningsfältet, det vill säga ett extra körfält, i norrgående riktning för att möjliggöra 

omkörning av fordon, ska starta i anslutning till korsningen med Gamla 

Hajomsvägen/Hässelbergsvägen vid Skoghem med ett högersvängfält/accelerationsfält som sedan 

övergår till ett stigningsfält. Ett antal utfarter stängs eller binds ihop till en förskjuten trevägskorsning 

vid Backadal med tillhörande vänstersvängfält. Planerad byggstart är 2020. 

2. Sidoområdesåtgärder fördelat över hela stråket 

Brister i sidoområdena har identifierats utifrån genomförd inventering. Föreslagen pott beräknas 

kunna finansiera räckesavslut, dåliga räcken samt räcken/berg/stolpar/ höjdskillnader i ytterkurvor 

längs hela sträckan. 

Åtgärderna har en tyngdpunkt i delen inom Härryda kommun där flest problempunkter identifierats. 

3. Hyssna Handel, trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande åtgärder vid Hyssna handel 

En åtgärdsvalsstudie har genomförts i samråd med Marks kommun, Västtrafik med flera. Trafikverket 

rekommenderar följande paket av åtgärder: sänkning av hastigheten till 50 km/h, breddning av väg 

156, anläggande av mittrefug för säkrare gångpassage, anslutande gångvägar till hållplats, belysning, 

flytt av västra hållplatsläget längs väg 156. Tillsammans med diskuterad utökning av den kommunala 

pendelparkeringen skapas en säkrare och mer attraktiv knutpunkt för kollektivtrafiken. 

Planerade åtgärder är utökning av pendelparkeringen, tillgänglighetsanpassning av hållplatserna samt 

en säker passage till hållplatserna. För tillfället pågår framtagande av vägplan. Planerad byggstart är 

2020. 

4. Gång- och cykelväg till hållplats Källarbacken 

Potential för förbättrad tillgänglighet med cykel till kollektivtrafikens knutpunkter längs stråket har 

studerats. En sträcka bedöms ha potential att bidra till ökat kollektivtrafikresande genom förbättrade 

cykelmöjligheter. Med koppling till hållplats Källarbacken föreslås 500 meter cykelväg på väg 527 

(Hällingsjövägen) mellan Garverivägen och Basåsvägen. 

Längs stråket planeras även följande projekt. Dessa pekades ut i åtgärdsvalsstudien för stråk 6, men 

inrymdes inte i stråkpotten. Åtgärderna finansieras via Nationell plan inom projekt "Hållplatser för 

alla" samt via Kollektivtrafikpott Regional plan; 

1.  Tillgänglighetsanpassning av tre hållplatser; Eriksmyst, Bugärde och Gästgivargården  
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Syftet med de planerade åtgärderna är att ge kollektivresande ökad tillgänglighet till närliggande 

bebyggelse. Åtgärderna innebär tillgänglighetsanpassning av hållplatserna samt byggnation av 

passager med mittrefug. Längs väg 156 byggs gångbanor för att underlätta för resenärerna att ta sig till 

hållplatsen. Gästgivargården är färdigbyggd medan Eriksmyst samt Bugärde planeras byggas om 

under hösten 2020. 

2. Trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande åtgärder i Hjorttorp 

Planerade åtgärder är utökning av pendelparkeringen (både bil och cykel), belysning, 

tillgänglighetsanpassning avhållplatserna samt byggnation av gångbanor över vägen med mittrefug. 

Längs väg 156 byggs också gångbanor för att underlätta för resenärerna att ta sig till hållplatsen. 

Byggnation sker under januari till maj 2019. 

Utöver ovanstående investeringsobjekt kommer under 2019 ett beläggningsarbete mellan Hällingsjö 

och Dukared genomföras. 
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3. Intressenter 

Vid åtgärdsvalsstudiens start identifierades de intressenter som berörs av studien och som kan bidra 

med kunskap om sträckan. Samverkan sker inom ramen för arbetsgruppen med de primära 

intressenterna. Vissa externa intressenter i referensgruppen bjuds in på workshoparna, medan andra 

har varit delaktiga genom att de lämnat skriftlig information om förutsättningar och problem. 

Primära intressenter:  

• Västra Götalandsregionen 

• Västtrafik 

• Boråsregionens kommunalförbund 

• GR: s (Göteborgsregionens) kommunalförbund 

• Marks kommun 

• Svenljunga kommun 

• Tranemo kommun 

• Härryda kommun 

Sekundära intressenter: 

• Näringslivet, åkeribranschen och lokala näringslivsrepresentanter 

• Boende och verksamheter längs sträckan.  

• Utförare av kollektivtrafik 

• Räddningstjänsten och Polisen 

Interna intressenter på Trafikverket:  

• Trafikverket Underhåll 

• Trafikverket Investering 

• Trafikverket Planering, enheterna Utredning, Samhällsplanering, 

Åtgärdsplanering och Trafikmiljö 

• Trafikverket Region Syd  
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4. Avgränsningar 

4.1. Geografisk avgränsning 
Den aktuella sträckan avgränsas av trafikplatsen Ryamotet på väg 40 i väster och länsgräns mot 

Jönköpings län i öster. Studien inkluderar dock inte trafikplats Ryamotet. Eftersom sträckan är över 

100 kilometer lång och mycket varierande både till sin funktion samt till sin standard delas den in i 

följande delsträckor, se även Figur 4; 

• Väg 40 – Skene (cirkulationsplats Varbergsvägen/väg 156) 

• Delen genom Skene (cirkulationsplats Varbergsvägen/väg 156 – väg 41) 

• Väg 41 – väg 27 

• Väg 27 – länsgränsen mot Jönköpings län (nedan kallad länsgränsen) 

 

Figur 4 Geografisk avgränsning med delsträckor. 
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4.2. Avgränsning av åtgärder  
Åtgärder ska genereras enligt fyrstegsprincipen och en tydlig koppling mellan åtgärdsförslag och 

studiens mål- och problembild ska finnas. Åtgärderna ska gå att motivera utifrån att de bidrar till ett 

samhällsekonomisk effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem. Eventuella beroende ska 

tydliggöras och förklaras. Åtgärderna kan ha finansiering via Trafikverket, Västtrafik, kommuner eller 

från privata aktörer. Det samma gäller ansvar för genomförande; staten, regionen, 

kommunalförbundet, Västtrafik eller privata aktörer kan vara ansvarig huvudman. 

4.3. Tidsmässig avgränsning  
Prognosår för studien är satt till 2040. Åtgärdsförslagen delas in i kort (cirka 2019–2024), medellång 

(cirka 2024–2033) och lång sikt (cirka 2033-). 

Åtgärdsvalsstudien genomförs under 2018–2019 och förväntas utgöra underlag till den regionala 

planen för 2022–2033.  

4.4. Avgränsning mot tidigare planering och genomförda studie 
En åtgärdsvalsstudie, med en beslutad åtgärdsplan, har under nyligen genomförts för stråk 6, det vill 

säga på sträckan mellan väg 40 och Skene. Utöver de beslutade åtgärderna togs ytterligare åtgärder 

fram vars finans inte inryms i stråkpotten, se Bilaga 4 Dessa åtgärder ligger kvar som förslag och 

arbetas in i denna åtgärdsvalsstudie.  

Åtgärdsvalsstudien Tåstarpsgatan, Tranemo behandlade endast korsningen mellan Tåstarpsgatan och 

Tennisvägen, se Bilaga 5 för mer information.  

För åtgärder inom Svenljunga tätort hänvisas till Åtgärdsvalsstudie för Svenljunga tätort, se Bilaga 6 

för mer information. 

För brister, problem och åtgärder rörande befintliga pendelparkeringar hänvisas till 

"Åtgärdsvalsstudie Samåknings- och pendelparkeringar längs statligt vägnät i Region Väst". 

För brister, problem och åtgärder rörande plankorsningen mellan väg 156 och Viskadalsbanan 

hänvisas till den förenklade åtgärdsvalsstudien "Planpassager Viskadalsbanan, Sträckan genom 

Skene".  
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5. Förutsättningar  

5.1. Övergripande förhållanden 
Väg 156 är en statlig, regional väg. Hela sträckan är utpekad enligt funktionellt prioriterat vägnät för 

funktionerna godstransporter och dagliga personresor. Sträckan mellan väg 40 och Tranemo är även 

utpekad för funktionen kollektivtrafik. Väg 156 har den näst högsta bärighetsklassen, BK1, längs hela 

sin sträckning. Vägen har driftklass 3 på en femgradig skala, vilket i stora drag innebär att när det 

kommit 1 centimeter snö har plogbilen normalt fyra timmar på sig att ploga sträckan och att 

halkbekämpning normalt sker med salt. Så gott som hela sträckan har fått ny beläggning sedan 2014.  

Väg 156 sträcker sig genom fyra kommuner (Härryda, Marks, Svenljunga och Tranemo kommuner) 

och två kommunalförbund. Härryda kommun tillhör GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) och 

övriga kommuner ingår i Boråsregionens kommunalförbund.  

Resmönster 
Arbetspendlingen längs sträckan skiljer sig åt beroende på delsträcka. För samtliga kommuner, 

bortsett från Härryda, är den sammanslagna kommunala arbetspendlingen störst mot Borås. För 

Härryda sker den största utpendlingen mot Göteborg. Av den pendlingen är det dock troligt att endast 

en mindre del använder sig av väg 156.  

Från Marks kommun sker en stor utpendling mot Göteborg (1 897 personer). Även arbetsplatser i 

Härryda kommun är stora målpunkter för Marks kommuns arbetspendlare (600 personer). Värt att 

notera är att även 445 utpendlare har Mölndal som målpunkt. Störst inpendling till Marks kommun 

sker från Borås, (775 personer) följt av Göteborg (384 personer). På fjärde plats kommer Svenljunga 

(224 personer), se Figur 5. Från Härryda pendlar 133 personer in till Marks kommun.  

 

Figur 5 In- och utpendling från Marks kommun (Källa: Företagarna.se). 
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Likaså Svenljunga har ett överskott på utpendlare i förhållande till inpendlare. Även här är Borås den 

kommun flest pendlar till (1 023 personer), följt av Tranemo (372 personer), Marks kommun (224 

personer) och Göteborg (160 personer). Flest inpendlare kommer från Borås (395 personer), Tranemo 

(271 personer) och Marks kommun (214 personer), se Figur 6. 

 

Figur 6 In- och utpendling från Svenljunga kommun (Källa: Företagarna.se). 
 

Tranemo har en förhållandevis balanserad in- och utpendling. Störst är inpendlingen från Ulricehamn 

(564 personer), följt av Borås (478 personer) och Svenljunga (372 personer). Utpendlingen går i första 

hand till Borås (599 personer), Gislaved (400 personer) och Svenljunga (271 personer). På femte plats 

kommer Göteborg (79 personer), se Figur 7. 

 

Figur 7 In- och utpendling från Tranemo kommun (Källa: Företagarna.se). 
 

Hur många som nyttjar väg 156 för sin pendling finns ingen officiell statistik på. Sett till geografin är 

det dock troligt att en stor del av pendlingen går på väg 156, inte minst pendling till och från Marks 

kommun. De större tätorterna i kommunen ligger i anslutning till väg 156.  

Landvetter flygplats 
Landvetter flygplats med kringliggande verksamheter är en stor arbetsplats i närområdet. Området 

har stora utbyggnadsplaner för att utöka kapaciteten för flyget och för att etablera Airport City. I 

dagsläget finns cirka 4 000 anställda på området, år 2035 planeras det för 10 000 anställda och 2040 

beräknas 12 000 anställda finnas i området. Det finns ingen säker statistik på hur många pendlare som 

kommer från kommunerna läng stråket eller hur stor andel av dessa som nyttjar väg 156. Beräkningar 

och modeller uppskattar dock antalet pendlare till cirka 970 från Härryda kommun, cirka 300 från 

Marks kommun, cirka 10 från Svenljunga kommun och cirka 5 från Tranemo kommun.  
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Kollektivtrafik 
Längs sträckan finns kollektivtrafik, dels mellan orterna längs sträckan, dels trafik till och från 

Göteborg. Längs sträckan väg 40 till Skene går linje 300 Kinna – Göteborg och linje 330 Kinna - 

Göteborg (via Sätila). Linje 300 trafikerar hållplatserna Gästgivargården, Hjorttorp, Hyssna handel, 

Stjärnhult, Härsjön, Björlanda, Källarbacken, Bugärde och Stora Övattnet (Vägskillnaden). 

Kinna-Göteborg är ett av fyra särskilt prioriterade stråk för kollektivtrafik i Västra götalandsregionen. 

Västtrafik anser att stråket bör prioriteras högst när det gäller framkomlighets- och 

trafiksäkerhetsåtgärder för kollektivtrafik. Nästan samtliga hållplatslägen som trafikeras av linje 300 

är tillgänglighetsanpassade enligt VGR:s kriterier. 

Längs delar av sträckan mellan väg 40 och Skene trafikerar 381 mellan Björlanda och Källarbacken, 

382 mellan Kärra och Källarbacken, 331 mellan Sandvad och Kinna och 442 mellan Hjorttorp och 

Kinna. Mellan Källarbacken och Stora Övattnet (Vägskillnaden)finns möjlighet att åka med linje 616 

(trafikerar Rävlanda-Landvetter).  

Sträckan väg 40 till Skene utreddes 2015 inför förändringar av linje 300 och 330. Trafikverket och 

berörda kommuner deltog i arbetet. Utredningen resulterade i att ett antal hållplatser drogs in på 

grund av bristande trafiksäkerhet i kombination med långt resande. Stoppbilden för de olika linjerna 

tydliggjordes i utredningen. Linje 300 ska erbjuda snabbare restid mellan Kinna och Göteborg och ska 

därför inte stanna på alla hållplatser. Linje 330 ska ha ett mer lokalt uppdrag och stannar på samtliga 

hållplatser.  

Inom Skene (till Örby) trafikerar linje 371, 372 samt 440. 

Längs sträckan väg 41 till väg 27 trafikerar linje 320 som binder ihop Mark, Svenljunga och Tranemo 

och ger grundläggande resmöjligheter mellan kommunerna. Inom Tranemo trafikerar linje 350 längs 

del av väg 156. Öster ut från Tranemo går linje 266 (Ölsremma – Dalstorp – Tranemo). 

Sträckan väg 27 till länsgräns trafikeras av linjerna 325 och 208. Alla linjer trafikerar inte hela 

sträckan. Linjerna har en hög andel resor som utförs av skolelever men de erbjuder också ett 

grundläggande utbud för arbetspendling. Linje 325 går lokalt i Tranemo samt på sträckan Tranemo-

Nittorp. Linje 208 binder ihop Tranemo med Ulricehamn och trafikerar väg 156 mellan Nittorp och 

Gölingstorp. 

För tillfället sker framtagande av delmål 2028 för delkollektivtrafikrådet i Sjuhärad kopplat till målbild 

tåg 2035. I arbetsmaterialet materialet finns sträckan Kinna-Göteborg utpekad som viktig delregional 

busstrafiksträcka och jämförbar med en tåglinje. 

Pendelparkeringar finns vid Vägskillnaden (hållplats Stora Övattnet), Hällingsjö/Källarbacken, 

Björlanda, Gästgivargården, Hjorttorp samt Hyssna Handel, se Tabell 1. Det finns även 

pendelparkeringar vid Skene station/bussterminal samt vid Svenljungas bussterminal. Dessa ligger i 

nära anslutning till väg 156. Pendelparkeringarna används enligt uppgift i stor grad även som 

samåkningsparkeringar längs sträckan.  
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Tabell 1 Pendelparkeringar längs väg 156, Källa: Västtrafik samt information från Härryda kommun och Marks 
kommun. Beläggningsgrad från Västtrafiks beläggningsinventering hösten 2018 

Namn 
Närmsta 
hållplats Väghållare  Kommun 

Antal 
bil-
platser 

 
Beläggnings-
grad  

Antal 
cykel-
platser 

Beläggnings-
grad  

Vägskillnaden 
Stora 
Övattnet Kommunal Härryda 42 

 
55 % 

 
10 0 % 

Källarbacken Källarbacken Kommunal Härryda 48 
 

100 % 
 

32 10 % 

Björlanda 
Sätila Björlanda  Statlig Mark 14 

 
92 % 

 
10 10 % 

Gästgivar-
gården 

Gästgivar-
gården Kommunal Mark 67 

 
51 % 

 
13 i.u. 

Hjorttorp Hjorttorp Kommunal Mark 29 
 

105 % 
 

8 i.u. 

Hyssna 
Handel 

Hyssna 
Handel Kommunal Mark 62 

 
107 % 

 
24 82 % 

Skene station 
Skene 
station Kommunal Mark 52 

 
54 % 

 
16 38 % 

 

Totalt finns 77 hållplatser längs sträckan. De hållplatser som har störst antal påstigande är 

Källarbacken (84 resande per dygn), Skene Torget (68 resande per dygn), Gästgivargården (58 resande 

per dygn), Hyssna handel (45 resande per dygn) och Hjorttorp (16 resande per dygn). I 

stämplingsstatistiken finns alla typer av stämplingar med periodkort, skolkort och kontoladdningar. 

Västtrafiks stämplingsstatistik bygger på statistik från de resor som stämplats i biljettautomater 

ombord och alltså saknas digitala biljetter. Det saknas också lite statistik från tre mindre busslinjer i 

Svenljunga och Tranemo, som framför allt kör skolelever. Värt att notera är att på 29 hållplatser är 

resande per dygn noll personer och att på flertalet av sträckans hållplatser är resande per dygn under 

fem personer, se Bilaga 7. 

Hållplatserna längs sträckan varierar i typ, standard och kvalitet. Hållplatser med lågt resandeantal är 

oftast utformade som vägrenshållplatser, men även fickhållplatser finns. På sträckan finns även större 

knutpunkter, exempelvis Källarbacken och Stora Övattnet (Vägskillnaden).  

Även tillgänglighetsanpassningen av hållplatser varierar längs sträckan. Enligt Trafikverkets och 

Västtrafiks riktlinjer ska hållplatser med 20 resande/dag anpassas. För status rörande 

tillgänglighetsanpassning se Bilaga 7. Utöver de redan klara hållplatserna ska följande hållplatser 

anpassas under de kommande åren: Hjorttorp, Eriksmyst och Bugärde är redan byggda/ska byggas 

höst/vår 2018/2019, hållplats Hyssna Handel, Skene Torget och Tranängskolan har ett troligt 

genomförande under 2020–2021.  

Skolskjuts 
I Härryda kommun åker barnen som bor längs väg 156 både med ordinarie kollektivtrafik och med 

upphandlad skolskjuts i buss och taxi. Kommunens trafikenhet har bedömt vägen som farlig och vill 

inte att skolbarn (i grundskolan) ska gå längs eller korsa väg 156. 

Marks kommun har ett flertal elever boende längs väg 156. Ståndpunkten från kommunen är att inga 

elever ska behöva gå längst med väg 156 till någon påstigningsplats på grund av den bristande 

trafiksäkerheten längs vägen. Detta gäller i synnerhet på sträckan Skene - Göteborg. På skolor inne i 

Skene (Parkskolan och Tingvallaskolan) går ett antal elever, som bor i höjd med/längs sträckan med 

stigningsfält på väg 156 mot Göteborg. Här får alla elever upp till årskurs 6 skolskjuts. Från årskurs 7 

och uppåt får de gå, cykla eller på annat eget sätt ta sig till skolan. Kommunen har en skola i Fotskäl 
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med årskurserna F-6. Eleverna hämtas upp på sträckan från Varpet/Långelid till korsningen Hjorttorp 

med upphandlad skolskjuts. Inga elever korsar landsväg 156, utan hämtas/lämnas på ”rätt” sida vägen. 

På skolan i Hyssna går årskurserna F-6 och eleverna hämtas upp på sträckan Kurse till korsningen 

Sandvad, samt Härsjön till korsningen Sandvad med upphandlad skolskjuts. Inte heller här korsar 

några elever väg 156, utan hämtas/lämnas på ”rätt” sida vägen. Även på Sätilaskolan går elever som 

bor längs väg 156. De bor mellan Varpet/Långelid och korsningen Sandvad. Även dessa elever hämtas 

upp med upphandlad skolskjuts.  

I Örby, sydost om Skene, finns Örbyskolan. Hit åker många elever, från förskoleklass till årskurs 9, 

med linje 320 på morgonen. På eftermiddagarna stämmer inte kollektivtrafikens tider med barnens 

schema och det är bara elever i årskurs 7 – 9 som åker linje 320 några dagar i veckan. I övrigt är det 

upphandlad skolskjuts som gäller på eftermiddagen.  

I Svenljunga kommun finns upphandlad skolskjuts för barn upp till årskurs 6. Barn på högstadiet åker 

med den ordinarie kollektivtrafiken. Det finns några yngre barn som åker linjetrafik. I de fallen har 

kommunen i samspråk med föräldrar kommit överens om detta. Detta kan gälla om barnen har äldre 

syskon som åker ordinarie kollektivtrafiken eller att föräldrarna anser att de är mogna att åka med 

linjetrafik. 

Inom Tranemo åker elever som bor längs väg 156 både upphandlad skolskjuts och med 

kollektivtrafiken. Beroende på vilken ålder och vilken skola eleverna tillhör blir de berättigade olika 

sorters skjuts.  

Översiktsplaner och detaljplaner 
Härryda kommun 
Gällande översiktsplan för Härryda kommun antogs av kommunfullmäktige 2012-06-18. I 

översiktsplanen beskrivs Hällingsjö som ett av flera utvecklingsområden i kommunen. Enligt 

översiktsplanen ska kommunens bostadsutveckling främst ske inom utvecklingsområdena. Inom 

utvecklingsområdet i respektive ort har en zon med radien 600 meter från kollektivtrafikknutpunkt 

markerats. Inom denna zon är det särskilt positivt med förtätning enligt översiktsplanen. 

Översiktsplanen pekar även på att det behövs en bättre anslutning till väg 156 vid Björkängsvallen. 

Björkängsvägen behöver, enligt översiktsplanen, förlängas så att den kan användas som ny tillfartsväg 

för ny och befintlig bebyggelse. 

Under våren 2019 påbörjar kommunen arbetet med at ta fram en ny kommunövergripande 

översiktsplan.  

Delar av samhällena Stora Bugärde, Bua Södra, Eriksmyst och Hällingsjö i Härryda kommun som 

ligger längs med väg 156, är detaljplanelagda. Härryda kommun har inga pågående detaljplaner längs 

med väg 156.  

Marks kommun 
Kommunfullmäktige i Marks kommun antog 2010-09-21 en ny fördjupad översiktsplan för 

centralorten Kinna Skene. Planen vann laga kraft 2012-09-18. Planområdet omfattar orterna Kinna, 

Skene och Örby samt tätortsnära områden för friluftslivet. Den fördjupande översiktsplanen föreslår 

bland annat utbyggnad av sammanhängande bebyggelseområden norr om Sanvallsäng och Assberg i 

Skene samt vid Örby kyrkby. Planen föreslår även förtätning och komplettering av befintlig bebyggelse 

samt en utveckling av handel vid Kungsfors i Skene. Vad gäller verksamheter föreslår den fördjupade 

översiktsplanen bland annat vidareutveckling av verksamhetsområdet Skene Skog, som ligger i 
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anslutning till väg 156, samt ett nytt verksamhetsområde vid Hede gård öster om väg 41. Gällande 

kommunikationer föreslår den fördjupade översiktsplanen bland annat att befintlig trafikstruktur ska 

bibehållas och kompletteras bland annat med en omläggning av Industrigatan vid Kungsfors. Planen 

föreslår även att väg 156 får en förbifart till väg 41 väster om Skene. 

För närvarande arbetar Marks kommun med att ta fram en fördjupad översiktsplan för området kring 

Sätila, Hyssna, Fotskäl, Ubbhult och Hajom. Fördjupad översiktsplan Mark Nordväst var på samråd 

2018-11-05 - 2019-01-07. I den fördjupade översiktsplanen utgör väg 156 ett huvudstråk, med större 

målpunkter som Kinna/Skene i sydost samt Landvetter flygplats och Göteborg i nordväst. Planen 

fastslår att Mark Nordväst är den kraftigast växande delen av kommunen och står för ungefär 80 % av 

befolkningstillväxten och att i strategiska lägen längs väg 156 mellan Hyssna och Hällingsjö i Härryda 

kommun kan det bli aktuellt med bebyggelseutveckling. Enligt den fördjupade översiktsplanen bör 

kommunen överväga att placera nya medelstora eller störande verksamheter vid strategiska 

korsningspunkter längs huvudstråket väg 156. Den fördjupade översiktsplanen pekar på att åtgärder 

på väg 156 bör prioriteras för att förbättra pendlingen till och från området. Planen fastslår att 

"eftersom majoriteten av transporterna i Mark Nordväst sker via väg 156 kommer även den största 

resandeökningen vara här, oberoende av var befolkningstillväxten sker". 

I övrigt har Marks kommun en pågående detaljplan för del av Skene 72:1, Kungsfors, se Figur 8. 

Kungsfors Köpcenter AB planerar att bygga drygt 200 bostäder i olika typer av hus; flerfamiljshus, 

radhus och villor samt även en förskola för cirka 100 barn. Området gränsar till väg 156.  

 

Figur 8 Idéskiss över planområde för del av Skene 72:1, Kungsfors, AL Studio. Väg 156 går i nordsydlig riktning i 
vänstra delen av kartan.  
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Svenljunga kommun 
Svenljunga kommuns gällande översiktsplan trädde i kraft 1994 och aktualiseringar har gjorts 2003 

och 2017. En fördjupad översiktsplan för Svenljunga centralort antogs 2007-02-12. I både 

översiktsplan samt fördjupad översiktsplan redovisas nya förbifarter i nordväst och sydost för att 

minska genomfartstrafiken genom Svenljunga, se Figur 9. I aktualiseringsprövningen från 2017 

bedöms både gällande översiktsplan samt fördjupad översiktsplan för Svenljunga tätort vara 

inaktuella.  

 

Figur 9 Fördjupad översiktsplan med förbifarter, 2007. 
 

Arbete med ny kommunövergripande översiktsplan pågår sedan 2016. Under sommaren 2018 var 

förslaget till ny översiktsplan ute på samråd.  

Längs med väg 156 i Svenljunga kommun är endast Svenljunga tätort detaljplanelagd. Inga pågående 

detaljplaner längs väg 156 finns för tillfället. 

Tranemo kommun 
Gällande översiktsplan i Tranemo kommun antogs 2010-09-27.  Det finns en nyligen antagen 

detaljplan, Kila 1:34, i Uddebo i närheten av väg 156. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 

användning av ett före detta möbeltygsväveri. Det finns även en pågående detaljplan i anslutning till 

väg 156 i Tranemo tätort, Del av Gudarp 3:39, Källsvedjan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 

en utökning av befintligt industriområde, Källsvedjans industriområde.  
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5.2. Delen väg 40 – Skene (cirkulationsplats Varbergsvägen/väg 156) 
Denna sträcka av väg 156 går genom ett slutet landskapsrum i form av tät skog omväxlande med ett 

öppet jordbrukslandskap i stora dalgångar, se Figur 10. Med jämna mellanrum öppnar skogen sig vid 

sjöar, tätorter och andra mindre samlingar av hus samt vid kalhyggen och kraftledningsgator. 

Landskapet är till stora delar kuperat. 

 

Figur 10 Delsträcka väg 40 – Skene. 
 
Funktion och övergripande förutsättningar 
Väg 156, mellan väg 40 och Skene, ingår i Västra Götalandsregionens stråk 6 samt i det funktionellt 

prioriterad vägnätet som en regionalt viktig väg. Den är även utpekad som sekundär led för farligt 

gods.  
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Hastigheten varierar mestadels mellan 70 och 80 km/h, se Figur 11. I korsningar och på vissa sträckor 

finns lokala hastighetsnedsättningar till 50 eller 60 km/h. ATK (automatisk trafiksäkerhetskontroll, 

allmänt kallade fartkameror) finns på flera platser mellan väg 40 och Skene, totalt finns 17 kameror på 

sträckan. Mitt på sträckan mellan väg 40 och Bugärde finns ATK i båda körriktningar. Även strax norr 

om Hällingsjö, söder om Hällingsjö samt strax söder om korsningen vid Björlanda finns ATK i båda 

körriktningar. I höjd med Hyssna finns ATK vid korsningen med Hyssnavägen/Bollebygdsvägen samt 

vid Hyssna handel i båda körriktningar. Längre söder ut på väg 156 finns ATK i båda körriktningar vid 

korsningen i Hjorttorp samt i höjd med Tomten. Ytterligare 1 kilometer söderut finns ATK i 

körriktning mot Göteborg. ATK-mätplatserna har installerats vid olika tidpunkter. På sträckan mellan 

väg 40 och Hällingsjö samt mellan Hällingsjö och Hyssna monterades och driftsattes ATK under 2016. 

Mellan Sandvad och Hyssna samt mellan Hajom och Skoghem monterades och driftsattes ATK under 

2006 respektive 2007. 

 

Figur 11 Skyltad hastighet, delsträcka väg 40 – Skene.  
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Årsdygnstrafiken längs sträckan uppgick 2017 till cirka 5 400 – 7 000 fordon/dygn, se Figur 12. 

Trafikmängderna är som störst i anslutning till väg 40 samt närmast Skene tätort. En stor andel av 

trafiken på sträckan utgörs av pendling in mot Göteborgsområdet. Detta gör att trafikflödet är störst in 

mot Göteborg på morgonen och störst mot Skene under eftermiddagen. Den tunga trafiken på 

sträckan utgör cirka nio % av den totala trafiken. För uppräknad årsdygnstrafik för prognosår 2040 se 

Bilaga 9. Restiden från Kinna/Skene till Göteborgsområdet är cirka en timme med bil. 

 

Figur 12 Årsdygnstrafik (ÅDT), delsträcka väg 40 – Skene. Observera att för sträckan strax norr om Skene 
redovisas trafikmängderna separat per körfält. 
 

Vägbredden längs sträckan varierar mellan 8 och 9 meter. Norr om Skene finns sträckan med 

mittseparering (2+1 väg). I korsningspunkter samt på sträckan med mittseparering närmast Skene är 

vägen bredare.  
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Målpunkter  
Vid anslutningen till väg 40 ligger en pendelparkering (Vägskillnaden). Vid Källarbacken finns 

ytterligare en pendelparkering samt bensinstation med butik. I Hällingsjö finns skola, förskola samt 

ett rikt föreningsliv med bland annat fotbollsplaner. Längre söder ut på sträckan ligger samhällena 

Lillaskog och Hyssna. Längs väg 156, i höjd med Lillaskog, ligger en butik. Hyssna handel ligger vid 

infarten till Hyssna. I Hyssna finns även en skola och en idrottsanläggning. Butiker finns även i höjd 

med Bonared och Hajom. Strax norr om Skene finns verksamhetsområdet Skene skog samt en 

återvinningscentral. Det finns olika verksamheter och affärsrörelser längs hela sträckan. Även 

pendelparkeringarna längs sträckan fungerar som större målpunkter. För målpunkter på delsträckan 

se även Figur 13. 

 

Figur 13 Målpunkter, delsträcka väg 40 – Skene. 

 
Gång och cykel 
Strax söder om väg 40 finns en passage i plan över väg 156. Passagen ligger i anslutning till hållplatsen 

Stora Övattnet (Vägskillnaden), se Figur 14. Norr om Hällingsjö finns en gång- och cykelväg på östra 

sidan av väg 156. Vid Hällingsjö, i anslutning till hållplats Källarbacken, finns även här en passage i 

plan över väg 156.  

Den så kallade Hyssnaturen är en 38 kilometer lång cykelled kring Kinna, Rydal och Hyssna. Leden 

går längs väg 156 mellan anslutningen till den enskilda vägen mot Friared och Skogvallavägen i höjd 

med Hyssna handel. 

Även vid Björlandakrysset (väg 156/väg 528/väg 1609), i anslutning till hållplats Björlanda, finns en 

passage i plan. Vid den förskjutna trevägskorsningen, Sandvadskrysset, (väg 156/väg 1612/väg 1626) 

finns en passage i plan i anslutning till hållplats Sandvad. Längre söder ut, cirka 1 kilometer norr om 

cirkulationsplatsen vid Skenes tätort (väg 156/Varbergsvägen), finns ytterligare en passage i plan. 
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Även denna ligger i anslutning till en hållplats, Vårkulla. Cirka 500 meter norr om cirkulationsplatsen 

vid Skene tätort (väg 156/Varbergsvägen) finns en planskild passage (bro) över väg 156.  

 

Figur 14 Gång- och cykelvägar samt passager, delsträcka väg 40 – Skene. 
 

Västra Götalandsregionens potentialstudie visar på en potential för arbetspendling med cykel på cirka 

20 passager per dag på en kortare sträcka längs väg 156 söder om Hyssna. På sträckan mellan Hajom 

och Skene visar studien på en potential mellan 20 och 30 passager per dag för arbetspendling med 

cykel. 

Härryda kommun lämnade vid förra ansökningsperioden för cykelvägar längs regionala vägar 2017–

2020 inte in några önskemål om medfinansiering av gång- och cykelvägar längs väg 156 till 

"cykelpotten" i regional plan. Marks kommun lämnade däremot in önskemål om medfinansiering av 

två sträckor längs väg 156. Sträckan på väg 156 mellan Hyssna handel och Bonared prioriterades som 

nummer 3 på Marks kommuns lista över önskemål om medfinansiering. Sträckan Hajomskrysset och 

en punkt 400 meter söder ut prioriterades som nummer 6. Ingen av sträckorna beviljades 

medfinansiering. 
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Trafiksäkerhet 
Trafikverket har tagit beslut om att säkerhetsklassning av befintligt vägnät ska genomföras på samtliga 

vägar med vägnummer mindre än 100 samt övriga vägar med årsdygnstrafik (ÅDT) över 4 000. 

Trafiksäkerhetsklass är en klassificering av vägnätet ur ett trafiksäkerhetsperspektiv och består av fyra 

klasser; mycket god, god, mindre god och låg. Aktuell sträcka längs väg 156 har enligt Trafikverket den 

lägsta trafiksäkerhetsklassningen på större delen av sträckan. Längs ett fåtal kortare sträckor är vägen 

klassad som mindre god. Vägen har trafiksäkerhetsklass god på en kort sträcka förbi korsningen med 

väg 1612 och 1626 vid Hyssna. Vägen saknar trafiksäkerhetsklass närmast Skene samt vid korsningen 

med väg 1604. Ett uttag har gjorts för sträckan från Transportstyrelsens databas för trafikolyckor i 

Sverige, STRADA, se   

Figur 15  

Figur 15 Registrerade olyckor på väg 156 (STRADA), delsträcka väg 40 – Skene..   
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Tabell 2 redovisas en sammanställning över olyckorna som har registrerats på sträckan under 2008-

01-01 till 2017-12-31. Olyckorna i STRADA är uppdelade på fyra svårighetsgrader för 

personskadeolyckor; dödsolycka (svart), allvarlig olycka (röd), måttlig olycka (orange) och lindrig 

olycka (gul)1. Dödsolyckor är trafikolyckor där personen avlidit inom 30 dagar från olyckstillfället. Till 

de olyckor som registreras i STRADA tillkommer troligen många lindriga olyckor som aldrig 

registreras. Statistiken bedöms dock ge en representativ bild av trafiksäkerheten.  

Totalt har 122 olyckor inträffat på sträckan under perioden 2008-01-01 till 2017-12-31, varav 99 är 

lindriga olyckor. Två dödsolyckor har inträffat. Båda olyckorna inträffade under 2013 och båda var 

frontalkrockar mellan personbil och lätt lastbil respektive buss. Dödsolyckorna inträffade cirka 

500meter respektive 2,5 kilometer från väg 40. Det har även inträffat allvarliga olyckor på sträckan, en 

singelolycka 2010 och en korsandeolycka 2008. Korsandeolyckan inträffade i Björlandakrysset innan 

detta byggdes om. 

I övrigt är 43 av olyckorna singelolyckor och 26 upphinnandolyckor. Olyckorna är framförallt 

koncentrerade till och i närheten av korsningspunkter med väg 156. 11 viltolyckor har inträffat på 

sträckan under perioden.  

Under de senare åren har det genomförts en hel del åtgärder för att öka trafiksäkerheten på 

delsträckan. Bland annat har det satts upp ATK, beslut och skyltning av omkörningsförbud samt 

hastighetsanpassningar har gjorts på sträckan. Detta har även genomförts en del ombyggnationer i 

korsningar längs sträckan. Sträckan norr om Skene, delen Skoghem-Skene, har byggts om till 2+1-väg. 

Analyser av olyckor i STRADA visar på ett minskat antal olyckor totalt sett under den undersökta 

perioden (2008–2017). Dock är minskningen förhållandevis liten. Det går inte med säkerhet säga att 

minskningen direkt kan härröras till åtgärderna. Det finns andra faktorer som slumpen, fler bilar med 

utvecklade säkerhetssystem, trafikmängder, med mera som också kan spela roll. 

 

  

                                                             
1 Sjukvården klassificerar skador enligt den så kallade ISS‐skalan (Injury severity score) där högre siffra innebär 
allvarligare skada. Lindrigt skadad; ISS 1‐3 kan till exempel innebära sår, stukning, finger‐ eller näsfraktur. 
Måttligt skadad; ISS 4‐8 kan vara hjärnskakning med medvetslöshet < 1 timme eller okomplicerade frakturer. 
Allvarligt skadad; ISS 9+ kan betyda hjärnskakning med medvetslöshet 1‐6 timmar eller lårbensbrott (ISS ≥16 
kan innebära blödning i hjärnan, amputering av ben eller skada på kroppspulsådern). 
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Tabell 2. Registrerade olyckor på väg 156, delsträcka väg 40 - Skene, sorterade på allvarlighetsgrad samt 
olyckstyp. Blå markering = olyckor som involverat oskyddade trafikanter. 

Olyckstyp Dödsolyckor 
Allvarliga 
olyckor 

Måttliga 
olyckor 

Lindriga 
olyckor Totalt 

S (singel-motorfordon) 0 1 3 39 43 
O (omkörning-
motorfordon) 0 0 0 1 1 
U (upphinnande-
motorfordon) 0 0 4 22 26 
A (avsvängande 
motorfordon) 0 0 1 10 11 
K (korsande-
motorfordon) 0 1 3 4 8 

M (möte-motorfordon) 2 0 4 8 14 
C (cykel/moped-
motorfordon) 0 0 0 1 1 

G0 (fotgängare singel) 0 0 1 0 1 

G1 (cykel singel) 0 0 0 2 2 

G2 (moped singel) 0 0 2 1 3 

W1 (rådjur/hjort) 0 0 0 1 1 

W2 (älg) 0 0 1 9 10 

V0 (övrigt) 0 0 0 1 1 

Totalt 2 2 19 99 122 
 

Kulturmiljö 
Mellan riksväg 40 och Skene finns två områden i närheten av väg 156 som är av riksintresse för 

kulturmiljövården. Dessa är Storåns dalgång samt Hyssna gamla kyrka och Melltorps by, se Figur 

16. Utöver dessa två områden återfinns ett antal fornminnen i form av fornlämningar och övriga 

kulturhistoriska lämningar längs väg 156. 

Rekreation 
I mitten av sträckan korsar väg 156 ett riksintresse för friluftsliv vid namn Lygnern och Storåns 

dalgång, vilket nästan, men inte helt, sammanfaller geografiskt med riksintresset för naturvård med 

samma namn, se Figur 16.  

Naturmiljö 
Längs väg 156 mellan väg 40 och Skene finns tre områden som är av riksintresse för naturvården och 

som korsar väg 156. Dessa är Ubbhultsdrumlinen, Lygnern och Storåns dalgång samt Viskans och 

Surtans dalgång, se Figur 16. Cirka 3 kilometer nordväst om Hyssna finns biotopskyddsområdet 

Härsjöns strandäng. Sydost om Hyssna, cirka 500 meter från väg 156, finns även naturreservatet och 

Natura 2000-området Stoms ås.  

Page 426 of 1185



35 
 

Längs sträckan finns även ett stort antal strandskyddade sjöar och vattendrag, ett antal sträckor artrik 

vägkant, ängs- och betesmarker samt inventerade våtmarker.  

Förorenade områden 
Det finns några få potentiellt förorenade områden längs väg 156 på sträckan mellan väg 40 och Skene. 

Dessa återfinns i närheten av Hällingsjö, Hyssna och Ljungbergs slätt, se Figur 16. 

 

Figur 16 Kulturmiljö, rekreation, naturmiljö och förorenade områden.  
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Vilt  
Viltstängsel finns på delar av sträckan mellan väg 40 och Skene, se Figur 17.  

 

Figur 17 Viltstängsel längs väg 156, delsträcka väg 40-Skene. 
 
Geoteknik 
De geologiska förhållandena för delen väg 40 – Skene har bedömts utifrån Sveriges Geologiska 

Undersöknings (SGU:s) jordartskarta. Längs sträckan mellan väg 40 och Hällingsjö består marken av 

höjdpartier med fastmark och berg samt lågpartier med lösmark organiska jordar. Jorden utgörs enligt 

jordartskartan av morän och torv. Längs sträckan mellan Hällingsjö och Hjorttorp består marken av 

fastmark med berg och lågpartier med lösmark. Jorden utgörs enligt jordartskartan av sand, morän, 

isälvssediment samt lera. Längs sträckan mellan Hjorttorp och Skene består marken av höjdpartier 

med fastmark och berg och lågpartier med organiska jordar. Jorden utgörs enligt jordartskartan av 

morän och torv. 
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5.3. Delen genom Skene (cirkulationsplats Varbergsvägen/väg 156 – väg 41) 
Sträckan genom Skene passerar bland annat villabebyggelse, industriområden, skolor, affärer och 

restauranger, samhällsservice samt flerfamiljshus, se Figur 18. Även en plankorsning med 

Viskadalsbanan finns på sträckan. Strax efter tätorten passeras vattendraget Viskan på bro. 

 

Figur 18 Delsträcka genom Skene. 
 

 
Funktion och övergripande förhållande 
Väg 156 genom Skene ingår i det funktionellt prioriterad vägnätet som en regionalt viktig väg. Den är 

även utpekad som sekundär led för farligt gods. 

Skyltad hastighet på väg 156 genom Skene är 50 km/h, se Figur 19. På sträckan mellan Varbergsvägen 

och Kullagårdsvägen är hastigheten skyltad 30 km/h mellan klockan 06:00 och 18:00. Den skyltade 

hastigheten övergår till 70 km/h strax väster om väg 41. Årsdygnstrafiken mellan cirkulationsplatsen 

och Örbyvägen uppgick 2017 till cirka 8 500 fordon/dygn, varav tung trafik stod för cirka åtta %. På 

sträckan Varbergsvägen till trafikplatsen med väg 41 varierade årsdygnstrafiken mellan cirka 7 800 

och 6 000 fordon/dygn. På samma sträcka uppgick den tunga trafiken till cirka sex till sju % av den 

totala trafiken. För uppräknad årsdygnstrafik för prognosår 2040 se Bilaga 9. Vägbredden genom 

Skene varierar mellan 6,5 och 8,5 meter. 
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Figur 19 Skyltad hastighet, årsdygnstrafik (ÅDT), målpunkter, kollektivtrafik längs delsträckan genom Skene. 
 

Målpunkter  
Strax öster om cirkulationsplatsen i Skene ligger en pendelparkering, se Figur 19. Inne i samhället 

finns flera skolor, förskolor, butiker, caféer samt ett bibliotek. I Skene finns även olika typer av 

idrottsanläggningar samt en järnvägsstation. Vid järnvägsstationen finns ytterligare en 

pendelparkering. 

Kollektivtrafik 
Längs väg 156 genom Skene finns sex hållplatser: Gästgivargården, Varbergsvägen 72, Skene Torget, 

Vallgatan, Hedbovägen och Örestensvägen, se Figur 19. På den kommunala parallellgatan 

Gästgivaregatan finns hållplats Ängskolan där vissa förstärkningsturer angör. Hållplats 

Gästgivargården är tillgänglighetsanpassad, har väderskydd i båda riktningarna och har en tillhörande 

pendelparkering. I riktning mot Göteborg är hållplatsen utformad som en fickhållplats och riktning 

mot Kinna är hållplatsen avskild med en refug från körbanan. Under hösten 2018 anlades en refug på 

väg 156 för att underlätta för resenärer att passera väg 156. Varbergsvägen 72 har endast ett 

hållplatsläge. Hållplatsläget ligger i riktning mot Göteborg och har väderskydd. Det finns även bara ett 

hållplatsläge på hållplats Vallgatan, detta ligger i riktning mot Svenljunga. Det finns planer på att 

tillgänglighetsanpassa hållplatsen Skene Torget. Tid för utförande är inte beslutad. Örestensvägens 

hållplatsläge mot Skene är utformat som en fickhållplats. Dock är både ficka och perrongyta smal. I 

nära anslutning till väg 156 finns även Skene busstation samt Skene tågstation. I anslutning till dessa 

finns en pendelparkering. En stor del av kollektivtrafiken mot Göteborg går från Kinna och trafikerar 

då endast Varbergsvägen 72 samt Gästgivargården. Restiden från Gästgivargården in till Göteborg 

Korsvägen är enligt tidtabell cirka 55 minuter. 
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Passage av Viskadalsbanan 
Väg 156 passerar Viskadalsbanan i Skene. Viskadalsbanan möjliggör resande och transporter mellan 

Varberg i sydväst och Borås i nordost. Banan är enkelspårig, med några mötesstationer, bland annat i 

Skene. Persontågstrafik på Viskadalsbanan har under vardagar cirka tio avgångar i vardera riktningen. 

Enstaka godståg trafikerar banan, som också fungerar som omledningsbana för andra stråk. 

Målbild Tåg 2035 beskriver Viskadalsbanan elektrifierad och bestående av skarvspår av låg kvalitet 

och saknar fjärrblockering. Samtliga mötesstationer saknar samtidig infart. Dagens hastighet varierar 

mestadels mellan 90 och 110 km/h, dock med lokala nedsättningar till 40 km/h. Målbild Tåg 2035 

fastslår även att för hantera målbildens resande finns det redan 2017 ett behov av att köra längre tåg. 

För detta krävs plattformsförlängningar till 100 meter längs hela banan. Skene bör även förses med 

samtidig infart för att skapa bättre restider och punktlighet. Även ett nytt trafikledningssystem 

(ERTMS-R) skulle också bidra till detta bättre restider och punktlighet. 

Viskadalsbanan fjärrstyrs inte i dagsläget, utan sköts manuellt av lokaltågklarerare. Manuell 

tågklarering, så kallad System M (förr kallad Tåganmälan), bygger på att två tågklarerare (en på varje 

station, på var sin sida av en järnvägssträcka) kommunicerar med varandra för att förhindra att fler än 

ett tåg kör ut på samma sträcka samtidigt. När trafikledarna är överens om att sträckan är fri, ställer 

de manuellt signalerna till kör för nästa tåg. En tågklarerare finns normalt på plats på Skene station. 

När tågklareraren är på plats är det denne som fäller bommarna över väg 156. Tågklareraren fäller inte 

bommarna över väg 156 förrän tåget mot Varberg ska lämna Skene station. I de fall Skene är 

obemannad går bommarna på automatik. Vid dessa tillfällen går bommarna ner över väg 156 strax 

innan tåget mot Varberg kommer till stationen och förblir nere under tiden som tåget är på stationen. 

Bommarna går inte upp förrän tåget har passerat väg 156. I det senare fallet kan längre fälltider 

uppstå. 

Även när tåget delas i Skene kan längre fälltider uppstå. Måndag till fredag klockan 06.52 delas ett tåg 

från Borås mot Varberg och bakre vagnen går tillbaka till Borås. Vid tågmötet klockan 06.52 kommer 

oftast tåget från Borås först in på stationen. Då sker ingen bomfällning. När tåget från Varberg 

anländer går bommarna ner cirka en minut och sedan upp igen. Detta tågset delas. Efter detta går 

bommarna ner igen när den del som ska till Varberg ska avgå. En del står med andra ord kvar vid 

stationen. Detta gör att systemet inte förstår att södergående tåg har avgått. Tågklareraren måste då 

nödöppna bommarna, så kallat ”nöda ut”, efter det att tåget söderut mot Varberg har avgått. Vid detta 

tågmöte klockan 06.52 uppstår längre fälltider. Dessa bedöms dock inte vara längre än cirka fyra 

minuter. 

Framtida utveckling av Skene tätort, det vill säga kommande bostadsexploateringar, kan komma att 

påverka trafiksituationen vid plankorsningen samt på väg 156 genom Skene. I Trafikutredning Skene 

72:1, Kungsfors fabriker fastslås, efter mikrosimuleringsanalyser, att i scenariot med uppräknade 

trafikflöden för år 2040 + 250 tillkommande bostäder att köer uppgår i alla riktningar till 250-450 

meter då bomnedfällningen varar fyra minuter. Den längsta kön bildas på väg 156 norr om 

plankorsningen. Medelvärdet av körningarna ger ett värde på 450 meter kö på sträckan. Detta innebär 

en risk för att köerna sträcker sig så långt att de påverkar korsningen med Varbergsvägen längre 

norrut. 
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Gång och cykel 
Gång- och cykelväg finns längs stora delar av väg 156 genom Skene, med undantag för en sträcka på 

cirka 500 meter längs Varbergsvägen, se Figur 21. Gång- och cykelvägen är placerad väster om väg 156. 

På bron över Viskan finns gång- och cykelväg separerad med räcke från övriga trafiken. Väg 41 

passeras på en bro. 

Längs det kommunala vägnätet finns ett utbyggt gång- och cykelvägnät som kan nyttjas som 

komplement till väg 156, se Figur 20. 

 

Figur 20 Gång- och cykelvägar i Skene. Källa: Mark kommuns hemsida, 2019-06-06. 

Det finns flera passager över väg 156 i Skene, både övergångställen samt gångpassager, se Figur 21. 

Strax öster om cirkulationsplatsen finns en nybyggd passage i plan i anslutning till hållplatsen 

Gästgivargården. Vid Tingsvägen finns två övergångsställen. Tre av passagerna i Skene är 

signalreglerade övergångsställen. Två ligger vid den signalreglerade trevägskorsningen 

Varbergsvägen/väg 156 (Örbyvägen) och en vid Skene torg. På sträckan mellan det signalreglerade 

övergångstället och plankorsningen för Viskadalsbanan finns ett övergångställe och en gångpassage. 

Strax söder om plankorsningen av Viskadalsbanan finns ytterligare två övergångställen. Ingen av 

passagerna är fullt ut tillgänglighetsanpassade.  
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Figur 21 Gång- och cykelvägar samt passager, delsträcka genom Skene. 
 

På sträckan, längs väg 156 genom Skene, där gång- och cykelväg saknas visar Västra 

Götalandsregionens potentialstudie en potential på 80–140 passager per dag för arbetspendling med 

cykel. 
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Trafiksäkerhet 
Sträckan längs väg 156 genom Skene har enligt Trafikverket trafiksäkerhetsklassningen mindre god. 

På sträckan mellan Kungsfors och trafikplatsen vid väg 41 har vägen trafikklassningen god.  

Ett uttag har gjorts för sträckan från Transportstyrelsens databas för trafikolyckor i Sverige, STRADA, 

se Figur 22. I Tabell 3 redovisas en sammanställning över olyckorna som har registrerats på sträckan 

under 2008-01-01 till 2017-12-31. Totalt har 31 olyckor inträffat på sträckan under perioden 2008-01-

01 till 2017-12-31, av dessa är 24 lindriga olyckor. Det finns ingen dödsolycka registrerad under 

perioden, men en olycka är klassad som allvarlig. Olyckan inträffade 2016 när en fotgängare skulle 

korsa väg 156 och ramlade (fotgängare singel). 

Ytterligare fem singelolyckor med fotgängare finns registrerade på sträckan. I övrigt är sex olyckor 

singelolyckor med motorfordon samt fyra olyckor avsvängandeolyckor med motorfordon. Olyckorna är 

framförallt koncentrerade till sträckan mellan trevägskorsningen Varbergsvägen/väg 156 (Örbyvägen) 

till in-/utfarten till Kungsfors. 

 

Figur 22 Registrerade olyckor på väg 156 (STRADA), delsträcka genom Skene. 
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Tabell 3 Registrerade olyckor på väg 156, delsträcka genom Skene, sorterade på allvarlighetsgrad samt 
olyckstyp. Blå markering = olyckor som involverat oskyddade trafikanter. 

Olyckstyp Dödsolyckor 
Allvarliga 
olyckor Måttliga olyckor Lindriga olyckor Totalt 

S (singel-
motorfordon) 0 0 0 6 6 
U (upphinnande-
motorfordon) 0 0 0 3 3 
A (avsvängande 
motorfordon) 0 0 0 4 4 
K (korsande-
motorfordon) 0 0 0 1 1 
M (möte-
motorfordon) 0 0 0 1 1 
C (cykel/moped-
motorfordon) 0 0 0 3 3 
F (fotgängare-
motorfordon) 0 0 1 1 2 
G0 (fotgängare 
singel) 0 1 3 2 6 

G1 (cykel singel) 0 0 2 0 2 

G2 (moped singel) 0 0 0 3 3 

Totalt 0 1 6 24 31 
 
 
Kulturmiljö 
Cirka 2 kilometer söder om Skene finns två områden som är av riksintresse för kulturmiljövården. 

Dessa är Öresten och Viskastigen. Utöver detta finns ett fåtal fornminnen i och i närheten av tätorten, 

se Figur 23. 

Rekreation 
Inga riksintressen för friluftsliv finns i eller i den närmaste omgivningen av tätorten Skene. 

Naturmiljö 
Längs väg 41 finns ett riksintresse för naturvård vid namn Viskans och Surtans dalgång. Området är 

beläget söder om Skenes tätort/centrum, se Figur 23. I samma område finns ett naturreservat vid 

namn Assbergs raviner som delvis sammanfaller geografiskt med ovanstående riksintresse. Utöver det 

är vattendraget strandskyddat. 

I utkanterna av Skene tätort finns några inventerade betesmarker men bara en ligger i närheten av väg 

156. 
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Förorenade områden 
I och i närheten av Skene finns det några potentiellt förorenade områden, varav sex områden ligger 

invid väg 156 inom Skene tätort, se Figur 23. Ytterligare ett område ligger cirka 250 meter sydväst om 

väg 156 strax väster om trafikmotet till väg 41. 

 

Figur 23 Kulturmiljö, rekreation, naturmiljö och förorenade områden. 
 
Förbifart Skene 
Som nämnts tidigare har en förbifart för Skene utretts. För övergripande information rörande miljö 

och geoteknik för då föreslagen sträckning se Bilaga 8. 
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5.4. Delen väg 41 - väg 27 
Den här sträckan av väg 156 har större variation i landskapet än övriga delsträckor. Landskapet ändras 

snabbt mellan villaområden och jordbruksmark, skogsmark samt enstaka villor och gårdar. Utöver det 

passeras centralorterna Svenljunga och Tranemo. Längs sista halvan av sträckan slingar sig 

vattendraget Assmån längs väg 156, se Figur 24. 

I texten nedan behandlas Tranemo tätort och det mindre samhället Uddebo separat. Strax öster om 

Skene och väg 41 ligger samhällena Haby och Örby, dessa beskrivs i den löpande övergripande texten. 

Väg 41 ligger som en barriär mellan Skene och samhällena. På sträckan finns även samhället 

Strömsfors, även detta samhälle beskrivs i den löpande texten rörande sträckan. Svenljunga tätort har 

behandlats i ÅVS Svenljunga och beskrivs nedan översiktligt. För mer djupgående information rörande 

Svenljunga, se ÅVS Svenljunga tätort. 

 

Figur 24 Delsträcka väg 41 – väg 27. 
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Funktion och övergripande förutsättningar 
Sträckan mellan väg 41 och väg 27 ingår i det funktionellt prioriterad vägnätet som en kompletterande 

regionalt viktig väg.  

Den skyltade hastigheten på sträckan varierar längs sträckan, se Figur 25. Strax öster om väg 41 finns 

en kortare sträcka förbi Anderslid som har skyltad hastighet 50 km/h. Även där vägen passerar 

Haratången är den skyltade hastigheten 50 km/h. Den skyltade hastigheten är annars 70 km/h fram 

till Haratången, därefter är den skyltade hastigheten 80 km/h fram till Svenljunga. Mellan Svenljunga 

och Tranemo är den skyltade hastigheten 80 km/h, med undantag för tätorterna Uddebo och Tranemo 

samt på en kortare sträcka förbi Åstafors och Strömsfors, där den är 60 km/h. Det finns ingen ATK 

längs sträckan. 

 

Figur 25 Skyltad hastighet, delsträcka väg 41 - väg 27. 
 

På sträckan mellan väg 41 och infarten till Örby uppgick årsdygnstrafiken till cirka 3 800 fordon per 

dygn år 2017, se Figur 26. På en kortare sträcka i höjd med infarten till Örby (Skenevägen) och 

Öresjövägen (väg 1526) uppgick årsdygnstrafiken till cirka 5 500 fordon per dygn år 2017. På 

resterande sträcka fram till Svenljunga är årsdygnstrafiken längre, cirka 1 100 till 1 300 fordon per 

dygn. Den tunga trafiken på sträckan mellan väg 41 och Svenljunga varierar mellan cirka 180 och 360 

fordon per dygn. Antalet tunga fordon är högst strax öster om väg 41. 

Årsdygnstrafiken på sträckan mellan Svenljunga och Åstarp uppgick till cirka 2 700 fordon/dygn år 

2017. Resterande sträcka fram till Tranemo uppgick till cirka 1 900 fordon/dygn. Den tunga trafiken 

stod för cirka 15 % av den totala trafiken på sträckan. 

Inne i Svenljunga och Tranemo tätorter är trafikflödena höge, på grund av lokal trafik inom orten. I 

Svenljunga cirka 6 000 fordon/dygn och i Tranemo mellan 2 700 och 5 000 fordon/dygn. 
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För uppräknad årsdygnstrafik för prognosår 2040 se Bilaga 9. 

 

Figur 26 Årsdygnstrafik (ÅDT), delsträcka väg 41 - väg 27. 
 

Vägbredden varierar mellan cirka sex och sju meter på större delen av sträckan mellan väg 41 och 

Tranemo. Vid vissa korsningar samt strax öster om Skene är vägen bredare. 
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Målpunkter 
I Örby finns flera målpunkter i form av idrottsanläggningar, skola, förskola, ridhus, Björkemacka 

naturreservat samt en kyrka, se Figur 27. Värt att notera är att själva samhället med bland annat skola 

ligger norr om väg 156, medan idrottsanläggningen och Örbyhallen ligger söder om väg 156. Vid 

Öresjön, söder om väg 156, finns en camping med badplats. I Haratången samt i Redslared finns 

kyrkor. I Haratången finns även ett friluftsområde. Längs sträckan mellan Svenljunga och Tranemo 

finns Kinds golfklubb. Längre öster ut, i Strömsfors, finns en kyrka, café samt ett hotell. 

 

Figur 27 Målpunkter, delsträcka väg 41 - väg 27. 
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Gång och cykel 
Längs södra sidan av väg 156 finns gång- och cykelväg på en kortare sträcka förbi Anderslid (strax 

öster om trafikplatsen vid väg 41), Figur 28. Både öster och väster om denna gång- och cykelväg finns 

möjlighet för cyklister att nyttja lågtrafikerade kommunala gator. Längre österut finns en sträcka med 

gång- och cykelväg öster om infarten till Örby. Gång- och cykelvägen ligger på norra sidan vägen men 

korsar väg 156 planskilt strax efter Öresjövägen (väg 1526) för att sedan ansluta till en gång- och 

cykelväg som bland annat leder till Öresjön. 

Marks kommun projekterar för tillfället gång- och cykelväg på sträckan Kungslid till Örby centrum 

(korsningen Kinnavägen/Svenljungavägen). Då denna sträcka färdigställs finns det möjlighet att cykla 

på gång- och cykelväg alternativt på lågtrafikerade gator mellan Örby och Skene. Väg 156 passeras 

planskilt vid Kungslid. 

 

Figur 28 Gång- och cykelvägar samt passager vid området kring Örby, delsträcka väg 41 - väg 27. 
 

Västra Götalandsregionens potentialstudie visar en potential av cirka 10–80 passager per dag för den 

saknade länken i gång- och cykelvägnätet strax öster om väg 41. Nästa saknade länk i gång- och 

cykelvägnätet fram till infarten till Örby visar en potential på cirka 30–90 passager per dag för 

arbetspendling med cykel. En sträcka på cirka 300 meter öster om den planskilda passagen visar en 

potential på 20 passager per dag. 
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Öster om Svenljunga, längs en sträcka i höjd med Åstafors och Strömsfors, finns en gång- och cykelväg 

på södra sidan av vägen, se Figur 29. Mellan Uddebo och Tranemo går en gång- och cykelväg på södra 

sidan väg 156 på en gammal banvall. Vid Kinds golfbana finns en planskild passage under vägen. 

Cykelleden Sjuhäradsrundan följer väg 156 mellan Svenljunga och Uddebo. Det finns kommunala 

planer på ny gång- och cykelväg mellan Strömsfors och Uddebo på den gamla banvallen. Det är även 

ett mål på längre sikt att anlägga cykelväg längs hela sträckan mellan Tranemo och Svenljunga. 

 

Figur 29 Gång- och cykelvägar samt passager på sträckan mellan Uddebo och Tranemo, delsträcka väg 41 - väg 
27. 
 

Tranemo kommun lämnade vid förra ansökningsperioden för cykelvägar längs regionala vägar in 

önskemål om medfinansiering av tre sträckor längs väg 156. Sträckan mellan Tennisvägen och 

Larssons Trä prioriterades som nummer 1 på Tranemo kommuns lista över önskemål om 

medfinansiering. Sträckan Åkerivägen till industriområdet Kallsvedjan prioriterades som nummer 4 

på listan och sträckan mellan Hestravägen och förskolan i Ljungsarp prioriterades som nummer 5.  

För sträckan mellan Tennisvägen och Larssons Trä beviljades medfinansiering och sträckan är nu 

byggd. Svenljunga kommun lämnade inte in några önskemål om medfinansiering av gång- och 

cykelvägar längs väg 156. 

Trafiksäkerhet 
Den aktuella sträckan saknar trafiksäkerhetsklassning, med undantag för en kortare sträcka förbi 

korsningen med Öresjövägen (väg 1526) samt för en kortare sträcka förbi Tranemo. Båda dessa 

sträckor har klassningen god. De sträckor som inte har säkerhetsklassats har en årsdygnstrafik under 

4 000.  

Ett uttag har gjorts för sträckan från Transportstyrelsens databas för trafikolyckor i Sverige, STRADA, 

se Figur 30Figur 31Figur 32. Analys av STRADA-utdrag från ÅVS Svenljunga redovisas i avsnitt för 
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Svenljunga. I Tabell 4 redovisas en sammanställning över olyckorna som har registrerats på sträckan 

under 2008-01-01 till 2017-12-31. Totalt har 102 olyckor inträffat på sträckan, 68 av dessa är lindriga 

olyckor. Fyra dödsolyckor har dock inträffat under perioden, tre singelolyckor 2008, 2012 respektive 

2014 samt en mötesolycka 2015 i samband med en omkörning. Mötesolyckan inträffade i närheten av 

Haratången. Singelolyckorna inträffade i närheten av Ebbarp samt på sträckan mellan Åstarp och 

Uddebo. Det har även inträffat 13 allvarliga olyckor på sträckan, varav åtta har varit singelolyckor. 

En stor andel av olyckorna är singelolyckor, totalt har 48 singelolyckor registrerats. Sju viltolyckor har 

inträffat på sträckan under perioden. Flertalet av de registrerade olyckorna har inträffat i eller i 

närheten av korsningspunkter med väg 156. Olyckorna är även mer koncentrerade till tätorterna, vilka 

även har ett högre trafikflöde. 

 

Figur 30 Registrerade olyckor på väg 156 (STRADA), delsträcka väg 41 - väg 27. 
 

 

Figur 31 Registrerade olyckor på väg 156 genom Uddebo (STRADA), delsträcka väg 41 - väg 27. 
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Figur 32 Registrerade olyckor på väg 156 genom Tranemo (STRADA), delsträcka väg 41 - väg 27. 
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Tabell 4 Registrerade olyckor på väg 156, delsträcka väg 41 - väg 27, sorterade på allvarlighetsgrad samt 
olyckstyp. Blå markering = olyckor som involverat oskyddade trafikanter.  

Olyckstyp Dödsolyckor 
Allvarliga 
olyckor 

Måttliga 
olyckor 

Lindriga 
olyckor Totalt 

S (singel-
motorfordon) 3 8 5 32 48 
O (omkörning-
motorfordon) 0 0 0 1 1 
U (upphinnande-
motorfordon) 0 0 0 7 7 
A (avsvängande 
motorfordon) 0 0 0 6 6 
K (korsande-
motorfordon) 0 0 1 1 2 
M (möte-
motorfordon) 1 0 0 1 2 
C (cykel/moped-
motorfordon) 0 1 1 3 5 
F (fotgängare-
motorfordon) 0 0 2 2 4 
G0 (fotgängare 
singel) 0 0 5 3 8 

G1 (cykel singel) 0 0 1 1 2 
G2 (moped 
singel) 0 2 0 2 4 
G6 (moped-
fotgängare) 0 0 0 1 1 

W1 (rådjur/hjort) 0 0 0 2 2 

W2 (älg) 0 0 1 4 5 

V0 (övrigt) 0 1 1 1 3 

V3 
(traktor/snöskote
r/terränghjuling/
motorredskap) 0 1 0 0 1 

V6 
(backning/vändni
ng/u-sväng) 0 0 0 1 1 

Totalt 3 13 17 68 102 
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Kulturmiljö 
Längs väg 156 mellan riksväg 41 och 27 finns tre områden av riksintresse för kulturmiljövården. 

Riksintressena Häggåns dalgång och Revesjö ligger båda cirka 2 kilometer från väg 156, nordost om 

Skene respektive sydväst om Svenljunga. Riksintresset Tåstarp som ligger strax väster om Tranemo 

korsas istället rakt igenom av väg 156, se Figur 33. Cirka 2,5 kilometer söder om väg 156 återfinns även 

kulturreservatet Ramsholmen. Utöver ovanstående riksintresseområden och kulturreservat återfinns 

även en hel del fornminnen längs sträckan. 

Rekreation 
Sydost om Skene finns ett område av riksintresse för friluftslivet vid namn Öresjöarna med Hyltenäs 

kulle samt sjön Tolken, se Figur 33. 

Naturmiljö 
Mellan Skene och Svenljunga finns ett riksintresse för naturmiljövården vid namn Hestramossen och 

Hultamossen som korsas av väg 156, se Figur 33. Utöver det finns ytterligare två riksintressen men 

som återfinns en bit ifrån väg 156. Dessa är Skephult och Aborrås samt Gnipebo. Cirka 2 kilometer 

söder om Ekåsen ligger naturreservatet Björkesbacka. 

Längs väg 156 mellan riksväg 41 och väg 27 finns sträckor av artrik vägkant. Dessa återfinns i närheten 

av Grimstorp, Åstarp, Strömsfors och Uddebo. Längs sträckan finns även ett flertal sjöar och 

vattendrag som omfattas av strandskydd. Särskilt markant är vattendraget Assmån som rinner längs 

en lång sträcka av väg 156 mellan Åstarp och Tranemo. 

Ett flertal inventerade våtmarker samt ett fåtal ängs- och betesmarker finns också längs sträckan. 

Förorenade områden 
Det finns några få potentiellt förorenade områden längs väg 156 på sträckan mellan riksväg 41 och 27. 

Dessa återfinns främst i eller i närheten av Svenljunga tätort och Tranemo tätort, se Figur 33. 

Vid Örby finns ett gammalt sågverk. Detta ligger dock cirka 800 meter norr om väg 156 och bedöms 

ligga för lång från väg 156 för att detaljerat beskrivas. Området har dock riskklass 1 och kan eventuellt 

komma att bli aktuell i ett senare skede, till exempel vid ett vägplaneskede rörande eventuell 

ombyggnad av väg 156.  
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Figur 33 Kulturmiljö, rekreation, naturmiljö och förorenade områden. 
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Vilt 
Viltstängsel finns på delar av sträckan mellan Skene och Hunnaryd. I övrigt saknas viltstängsel, se 

Figur 34.  

 

Figur 34 Viltstängsel längs väg 156, delsträcka väg 41 - väg 27. 
 
Geoteknik 
De geologiska förhållandena för sträckan mellan väg 41 och väg 27 har bedömts utifrån Sveriges 

Geologiska Undersöknings (SGU:s) jordartskarta. Längs sträckan består höjdpartier med fastmark 

med berg och lågpartier med organiska jordar. Jorden utgörs enligt jordartskartan av morän, 

isälvssediment samt torv. 

Genom Svenljunga 
Nedanstående beskrivningar är hämtade från ÅVS Svenljunga tätort.  

Genom Svenljunga är den skyltade hastigheten 50 km/h. Genom centrala Svenljunga uppgick 

årsdygnstrafiken till cirka 6 600 fordon per dygn år 2017, varav tung trafik stod för cirka 500 fordon. 

Vägen är cirka sex till nio meter bred. Vägbredden varierar och är som störst förbi torget och vidare 

mot väg 154. 

Majoriteten av olyckorna i Svenljunga är lindriga olyckor. Ingen dödsolycka finns registrerad. 

Oskyddade trafikanter är involverade i majoriteten av olyckorna. Flera av dessa är singelolyckor. 

Flertalet av olyckorna är koncentrerade till de centrala delarna av tätorten, i höjd med ICA-butiken, 

samt i anslutning till cirkulationsplatsen i korsningen med väg 154. Det kan också konstateras att en av 

de allvarliga olyckorna har skett i östra delen av samhället. 
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Inom Svenljunga tätort finns ett stort antal målpunkter. Centrala delarna av Svenljunga utgör i sig en 

stor målpunkt med handel, torg, bibliotek, busstation och kommunhus. I västra delen av tätorten finns 

en förskola, en idrottsplats samt hembygdsparken. I övrigt utgörs detta område främst av bostäder. 

Öster om centrum och väg 154, samt söder om väg 156 finns ett stort antal målpunkter i form av 

grundskolor, simhall, idrottsplatser samt vårdcentral och kyrka. Väster om väg 154 ligger den största 

privata arbetsplatsen inom Svenljunga tätort, ELMO Sweden AB. Norr om väg 156 i östra delen finns 

en förskola och en handelsträdgård och större områden med bostäder. 

Det finns två sträckor med separerad gång- och cykelväg längs väg 156 genom Svenljunga. På övriga 

delar är cyklister hänvisade till blandtrafik och fotgängare till gångbanor/trottoarer. Möjlighet att 

passera över väg 156 finns vid ett antal platser. Längs väg 156 finns fyra hållplatser. 

Genom Uddebo 
Den skyltade hastigheten genom Uddebo är 50 km/h, se Figur 35. I anslutning till 

hastighetssänkningen finns både från väster och från öster refuger med spärrområde. Åtgärderna 

skapar en enklare typ av entré in till samhället. Årsdygnstrafiken uppgick 2017 till cirka 1 900 

fordon/dygn. Den tunga trafiken stod för cirka 15 % av den totala trafiken. Vägbredden genom Uddebo 

är cirka 7 meter. 

I Uddebo finns en förskola samt en bygdegård. Genom stora delar av Uddebo finns gång- och cykelväg 

på norra sidan av vägen. I Uddebo finns även ett övergångsställe över väg 156. Övergångsstället är inte 

tillgänglighetsanpassat. 

Det finns två hållplatser i Uddebo; hållplats Uddebo och hållplats Fritidsgården. Hållplats Uddebo har 

i båda riktningarna fickhållplatslägen utan perrong. I riktning mot Tranemo finns väderskydd. I 

riktning mot Tranemo är hållplats Fritidsgården utformad som vägrenshållplats. Påstigande resenärer 

är hänvisade till ytorna kring bygdegården. I andra riktningen, mot Svenljunga, är utformning en 

fickhållplats utan perrong, men med en asfalterad anslutning till gång- och cykelvägen.  

För trafiksäkerhet och olycksstatistik, se avsnitt Trafiksäkerhet för delsträckan väg 41 – väg 27. 

Page 449 of 1185



58 
 

 

Figur 35 Skyltad hastighet, årsdygnstrafik (ÅDT), målpunkter, gång- och cykel samt kollektivtrafik på sträckan 
genom Uddebo.  
Genom Tranemo 
Den skyltade hastigheten i Tranemo tätort varierar 30–70 km/h, se Figur 36. Från väster möts först 

trafikanten av en hastighetssänkning till 60 km/h. I anslutning till passagen över väg 156 vid 

idrottsplatsen finns en mindre avsmalning av vägen och hastigheten sänks till 40 km/h. Vid den västra 

infarten finns även en mindre informationsplats. 

Genom cirkulationsplatsen och förbi Tranängsskolan samt Tranemo kyrka är hastigheten nedsatt till 

30 km/h klockan 07.00- 17.00. Strax öster om kyrkan är hastigheten höjd till 50 km/h. Öster om 

Tranemo, på sträckan fram till väg 27, är den skyltade hastigheten 70 km/h. 

På sträckan mellan idrottsplatsen och cirkulationsplatsen väg 156/Limmaredsvägen löper gångbanor 

på båda sidorna av väg 156, se Figur 37. Längs sträckan finns möjlighet att nyttja den kommunala 

gång- och cykelvägen längs sjön. 

Mellan cirkulationsplatsen väg 156/Limmaredsvägen och korsningen väg 156/Järnvägsleden (väg 

1578) finns gång- och cykelväg på båda sidor av väg 156.  

På sträckan mellan korsningen väg 156/Järnvägsleden (väg 1578) och Åkerivägen finns separerad 

gång- och cykelväg. Öster om denna finns ingen gång- och cykelväg. Längs denna saknade länk fram 

till väg 27 visar Västra Götalandsregionens potentialstudie på en potential för arbetspendling med 

cykel på cirka 20 passager per dag. 

Det finns fyra ordnade passager över väg 156 från tätortsgränsen till cirkulationsplatsen. Passagen i 

anslutning till idrottsplatsen är utrustad med mittrefug. Det finns även två övergångsställen, en 

planskild passage under vägen samt två passager i plan över väg 156 mellan cirkulationsplatsen väg 

156/Limmaredsvägen och korsningen väg 156/Järnvägsleden (väg 1578). Ett av övergångställena är 
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förhöjt. Även på sträckan mellan korsningen väg 156/Järnvägsleden (väg 1578) och väg 27 finns en 

planskild passage under väg 156. Övergångsställena i Tranemo är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade. 

Årsdygnstrafiken söder om cirkulationsplatsen uppgick 2017 till cirka 2 700 fordon/dygn. På sträckan 

mellan cirkulationsplatsen väg 156/Limmaredsvägen och korsningen väg 156/Järnvägsleden (väg 

1578) uppgick årsdygnstrafiken till cirka 5 045 fordon/dygn. Mellan trevägskorsningen och väg 27 

uppgick årsdygnstrafiken till cirka 4 000 fordon/dygn. Den tunga trafiken stod för cirka åtta till 12 % 

av den totala trafiken. Vägbredden genom Tranemo varierar mellan åtta och nio meter. 

Vid centrum, öster om Tranemo kyrka, svänger väg 156 tvärt. Vid korsningen med Järnvägsleden (väg 

1578) regleras trafiken på väg 156 med väjningsplikt mot Järnvägsleden (väg 1578). 

I Tranemo finns flera målpunkter i form av idrottsanläggningar, skolor, förskolor, butiker, 

serviceboende samt en kyrka, se Figur 36. Det finns tre hållplatser längs väg 156 i Tranemo; 

Tåstarpsgatan, Tranängsskolan samt Åkerivägen. Hållplatsen Tranängsskolan ligger i anslutning till 

kommunens största skola. Nyligen har trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförts på hållplatsen och 

i anslutning till skolan. Bland annat har hållplatsen byggts om till enkel stopphållplats. Inne på 

skolområdet har gångtrafikanter och busstrafik (upphandlad skolskjutstrafik) separerats för högre 

trafiksäkerhet och trygghet. Tåstarpsgatan och Åkerigatan är utformade som körbanehållplats, utan 

perrong, i båda riktningarna. 

För trafiksäkerhet och olycksstatistik, se delen rörande trafiksäkerhet ovan. 

 

Figur 36 Skyltad hastighet, årsdygnstrafik (ÅDT), målpunkter samt kollektivtrafik på sträckan genom Tranemo. 
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Figur 37 Gång- och cykelvägar samt passager på sträckan genom Tranemo. 
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5.5. Delen väg 27 – länsgräns  
Den sista sträckan av väg 156 före länsgränsen domineras främst av barrskog, se Figur 38. Ibland 

öppnar landskapet sig i form av kalhyggen, åkermark, sjöar och betesmark eller mindre samhällen. 

Samhällena Nittorp och Ljungsarp passeras bland annat. Dessa beskriva separat. 

 

Figur 38 Delsträcka väg 27 - länsgränsen. 
 

 
Funktion och övergripande förutsättningar 
Sträckan ingår i det funktionellt prioriterad vägnätet som en kompletterande regionalt viktig väg. Den 

skyltade hastigheten på sträckan är 70 km/h med undantag för samhällena Nittorp och Ljungsarp som 

har skyltad hastighet 50 km/h samt en kortare sträcka norr om Nittorp där den skyltade hastigheten är 

60 km/h, se Figur 39. Det finns ingen ATK längs sträckan.  

Vägbredden längs sträckan är mestadels fem till sex meter. Vägen är bredare, cirka åtta meter, strax 

efter trafikplatsen med väg 27. Det saknas viltstängsel längs väg 156 på delsträckan. 
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Figur 39 Skyltad hastighet, delsträcka väg 27 – länsgränsen. 

Årsdygnstrafiken på sträckan är lägre än på föregående sträckor, se Figur 40. Mellan väg 27 och 

Ljungsarp uppgick den till cirka 1 100–1700 fordon/dygn år 2017, varav den tunga trafiken stod för 

cirka 13–21 % av den totala trafiken. Mellan Ljungsarp och länsgränsen uppgick årsdygnstrafiken till 

cirka 600 fordon/dygn år 2017, varav tung trafik stod för cirka 21 %. För uppräknad årsdygnstrafik för 

prognosår 2040 se Bilaga 9.

 

Figur 40 Årsdygnstrafik (ÅDT), delsträcka väg 27 – länsgränsen. 
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Målpunkter  
Det finns få större målpunkter på sträckan med undantag för samhällena Nittorp och Ljungsarp, se 

Figur 41.  

 

Figur 41 Målpunkter, delsträcka väg 27 – länsgränsen. 
 
Gång och cykel 
Längs sträckan finns endast gång- och cykelväg längs delar av väg 156 i Ljungsarp. 

Västra Götalandsregionens potentialstudie visar på en potential på cirka 10–20 passager per dag för 

arbetspendling med cykel på en sträcka strax öster om väg 27. Även på en kort sträcka förbi 

korsningen vid Brandsmo samt en sträcka norr om Nittorp visar studien på en potential på cirka 10 

passager per dag. 

Tranemo kommun lämnade in önskemål om medfinansiering av tre gång- och cykelvägar längs väg 

156. Sträckan mellan Hestravägen och förskolan i Ljungsarp prioriterades av kommunen som nummer 

5 på listan. Sträckan beviljades inte medfinansiering. 

Trafiksäkerhet 
Den aktuella sträckan saknar trafiksäkerhetsklassning, då sträckan har en årsdygnstrafik under 4 000 

fordon. 

Ett uttag har gjorts för sträckan från Transportstyrelsens databas för trafikolyckor i Sverige, STRADA, 

se Figur 42. I Tabell 5Tabell 4 redovisas en sammanställning över olyckorna som har registrerats på 

sträckan under 2008-01-01 till 2017-12-31. Totalt har 15 olyckor inträffat på sträckan och av dessa är 

12 lindriga olyckor. Det finns inga dödsolyckor registrerade under perioden. Det har inte heller 
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registrerats någon olycka som klassats som allvarlig på sträckan. En majoritet av de registrerade 

olyckorna (12 olyckor) är singelolyckor. Övriga olyckor är en upphinnandeolycka, en 

avsvängandeolycka samt en omkörningsolycka. Ingen av de registrerade olyckorna involverar 

oskyddade trafikanter. Det har heller inte registrerats någon viltolycka på sträckan under perioden 

2008-01-01 till 2017-12-31. 

 

Figur 42 Registrerade olyckor på väg 156 (STRADA), delsträcka väg 27 – länsgränsen. 
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Tabell 5 Registrerade olyckor på väg 156, delsträcka väg 27 – länsgränsen, sorterade på allvarlighetsgrad samt 
olyckstyp. 

Olyckstyp Dödsolyckor 
Allvarliga 
olyckor Måttliga olyckor 

Lindriga 
olyckor Totalt 

S (singel-
motorfordon) 0 0 2 10 12 
O (omkörning-
motorfordon) 0 0 0 1 1 
U (upphinnande-
motorfordon) 0 0 0 1 1 
A (avsvängande 
motorfordon) 0 0 1 0 1 

Totalt 0 0 3 12 15 
 

Kulturmiljö 
Längs väg 156 från riksväg 27 till länsgränsen finns två riksintresseområden för kulturmiljövård vid 

namn Tyggestorp och Norra Unnaryd. Längs sträckan finns även en del fornminnen, se Figur 43. 

Rekreation 
Inga riksintressen för friluftsliv finns längs denna sträcka av väg 156. 

Naturmiljö 
Det finns två områden av riksintresse för naturmiljövården i området, se Figur 43. Riksintresset 

Lövömossen ligger cirka 1,5 kilometer söder om väg 156 strax nordost om Tranemo och riksintresset 

Gisslarp-Hornhult korsas av väg 156 ytterligare nordost om Tranemo. 

Det återfinns inga sträckor av artrik vägkant längs denna del av väg 156. Längs sträckan finns ett fåtal 

strandskyddade sjöar och vattendrag varav det mest markanta är vattendraget Jälmån som löper 

parallellt med väg 156 mellan Tranemo och Gölingstorp. Även vattendraget Nissan som korsas 

vinkelrätt av väg 156 vid länsgränsen är strandskyddat. 

Ett flertal inventerade våtmarker samt ett fåtal ängs- och betesmarker finns också längs sträckan. I 

slutet av sträckan återfinns även några få nyckelbiotoper och skogliga biotopskydd. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Page 457 of 1185



66 
 

Förorenade områden 
Det finns ett fåtal potentiellt förorenade områden längs denna del av väg 156. Dessa koncentreras till 

tätorterna Tranemo, Nittorp, Ljungsarp och Norra Unnaryd, se Figur 43. 

 

Figur 43 Kulturmiljö, rekreation, naturmiljö och förorenade områden. 
 

Geoteknik 
De geologiska förhållandena mellan väg 27 och länsgränsen har bedömts utifrån Sveriges Geologiska 

Undersöknings (SGU:s) jordartskarta. Längs sträckan mellan väg 27 och Gölingstorp består marken av 

fastmark och lösmark. Jorden utgörs enligt jordartskartan av isälvssediment, torv och morän. Längs 

sträckan mellan Gjölingstorp och länsgränsen består marken av fastmark. Jorden utgörs enligt 

jordartskartan av morän. Vid Ljungsarp utgörs jorden av isälvssediment. 
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Genom Nittorp 
Den skyltade hastigheten genom Nittorp är 50 km/h, se Figur 44. Vägbredden genom samhället är 

cirka fem till sex meter. Årsdygnstrafiken uppgick till cirka 1 100 fordon/dygn väster om 

fyrvägskorsningen med Limmaredsvägen och Grimsåsvägen. Tung trafik stod för cirka 16 % av den 

totala trafiken. Öster om fyrvägskorsningen uppgick årsdygnstrafiken till cirka 1 700 fordon/dygn. 

Tung trafik stod för cirka 21 % av den totala trafiken på sträckan. 

I Nittorp finns en förskola, idrottsanläggning samt en kyrka. Kyrkan ligger norr om samhället och kan 

nås för oskyddade trafikanter via en lokal parallell väg. Vid den västra infarten finns en tätortentré, 

med ett förhöjt övergångsställe med refug. Övergångsstället är inte tillgänglighetspassat. Även i den 

östra delen finns en tätortentré, dock bara med refug för hastighetdämpande sidoförskjutning. Det 

finns ingen gång- och cykelväg genom samhället. Dock ligger fastigheternas tomter i samhällets västra 

del en bit från vägen, vilket gör att det finns en yta för oskyddade trafikanter att nyttja. Det finns en 

hållplats i Nittorp. Denna ligger inte på väg 156.  

 

Figur 44 Skyltad hastighet, årsdygnstrafik (ÅDT), målpunkter, passager samt kollektivtrafik på sträckan genom 
Nittorp. 
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Genom Ljungsarp 
Den skyltade hastigheten genom Ljungsarp är 50 km/h, se Figur 45. Vägbredden genom samhället är 

cirka sex meter. Årsdygnstrafiken uppgick till cirka 600 fordon/dygn år 2017, varav tung trafik stod för 

cirka 21 %. 

I Ljungsarp finns en förskola samt en kyrka. Det finns gång- och cykelväg på södra sidan av väg 156 

genom delar av Ljungsarp. Ibland går denna kloss an väg 156, ibland separerat. Det saknade länkarna 

visar en potential på cirka 20–30 passager per dag för arbetspendling med cykel i Västra 

Götalandsregionens potentialstudie. Det finns ett övergångsställe med refug över väg 156 i Ljungsarp. 

Det finns en hållplats längs väg 156 i Ljungsarp. Denna ligger avskilt från vägen, i korsningen med 

Hestravägen. Det finns ett hållplatsläge som är tillgänglighetsanpassat och har väderskydd. Gång- och 

cykelvägen ansluter till hållplatsen från väster. Från öster finns endast en kortare anslutning mot 

Hestravägen, där oskyddade trafikanter får nyttja vägen i blandtrafik. 

 

Figur 45 Skyltad hastighet, årsdygnstrafik (ÅDT), målpunkter, gång- och cykel samt kollektivtrafik på sträckan 
genom Ljungsarp. 
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6. Bristbeskrivning 

De brister och problem som beskrivs nedan har dels framkommit via inspel från studiens intressenter, 

dels via sammanställning av underlag och platsbesök gjorda av projektgruppen.  

Längs sträckan och på de olika delsträckorna finns fysiska brister som översiktligt kan kategoriseras 

och sammanfattas enligt följande kategorier; 

 

Trafiksäkerhet; 

• Trafiksäkerhet för motorfordon i utpekade korsningar. 

• Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter längs sträckan och genom tätorterna. 

Trygghet; 

• Trygghet för oskyddade trafikanter längs sträckan och genom tätorterna. 

Tillgänglighet; 

• För delen väg 40 – Skene; låg tillförlitlig restid för fordonstrafiken. 

• Längs hela sträckan samt genom tätorter; framkomlighet och tillgänglighet för 

oskyddade trafikanter. 

• Genom tätorter; brister i samspel mellan trafikantgrupperna. 

Det finns även brister som kan härröras till önskad färdmedelsfördelning längs sträckan. Det finns 

även brister som kan kopplas dels till gällande nationella, regionala och lokala klimat- och miljömål, 

dels till regionala mål för kollektiv- och cykeltrafik. 

6.1. Sträckan på övergripande nivå  
Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. 2030 ska regionen vara 

en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 % från 1990-

års nivå till år 2030. Under perioden 1990–2016 har de totala utsläppen av växthusgaser i länet 

minskat med 15 %. För att klara återstående minskning på elva år krävs dock insatser bland annat i 

form av omställning till mer hållbara resor. (Årsberättelse 2018 Klimat 2030 – Västra Götaland ställer 

om).  

I stråkstudie stråk 6: Skene-Härryda-Göteborg från 2007 fastslås att kollektivtrafikens marknadsandel 

i kommungränssnitten mellan Mark och Härryda kommun på väg 156 är cirka 10 %. Detta kan enligt 

studien kan betraktas som lågt. Som jämförelse kan nämnas att kollektivtrafikens marknadsandel i 

Göteborgsområdet är 21 %, vilket också anses låg.  

Västsvenska paketets resvaneundersökningen 2017 (RVU 2017) omfattar invånare i 21 kommuner, 

Marks och Härryda kommuner är två av dessa. Det finns ingen statistik som behandlar väg 156 

specifikt, utan statistiken är på kommunnivå. För Marks kommun är färdmedelsfördelningen 12 % till 

fots, 3 % cykel, 14 % kollektivtrafik, 67 % bil och 3 % övrigt. Härrydas färdmedelsfördelning består av 

13 % till fots, 3 % cykel, 16 % kollektivtrafik, 66 % bil och 2 % övrigt. Dessa siffror kan jämföras med 
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den totala färdmedelsfördelningen i samtliga kommuner som ingick i studien, 15 % till fots, 8 % cykel, 

23 % kollektivtrafik, 53 % bil och 1 % övrigt. Tranemo och Svenljunga ingick ej i RVU 2017. 

Ovanstående siffror indikerar att även längs väg 156 är bil det dominerande färdmedlet och att det bör 

finnas potential att öka andelen hållbara färdmedel. 

Längs hela sträckan finns brister avseende trafiksäkerhet och tillgänglighet, inte minst för de 

oskyddade trafikanterna. Vägen upplevs som bitvis smal, krokig och med få omkörningsmöjligheter. 

Det har inkommit uppgifter om att det rör sig mycket vilt, framförallt vildsvin, längs väg 156. 

Viltstängsel finns längs delar av sträckan, men är av varierande standard och utformning. Vissa 

vägskyltar är slitna och ett behov av att byta ut skyltar finns på många ställen.  

Längs hela sträckan finns flera hållplatser som saknar fickor. Uppgifter gör även gällande att ett flertal 

av de fickor som finns inte är tillräckligt djupa/stora för att bussen ska komma av vägen. Detta innebär 

att det skapas köer bakom bussarna samt risken för osäkra omkörningar ökar. De smala fickorna leder 

även till att oskyddade trafikanter tvingas gå av i diket. Det har även inkommit synpunkter från 

utförare av kollektivtrafiken att flera hållplatser lutar ut så mycket ut mot vägdiket att busschaufförer 

inte vågar använda fickan vid halt väglag. Själva fickan är utformad för att luta ut från vägen, detta för 

att avvattningen av vägen ska fungera. Om fickorna längs väg 156 lutar mer än brukligt har ej kunnat 

verifieras. Även tillgängligheten för oskyddade trafikanter till hållplatserna har lyfts som en brist. 

Tillgänglighetsanpassning saknas generellt för passager över väg 156 och av hållplatser. Även det stora 

antalet hållplatser kan ses som ett problem. Ett flertal av hållplatserna har enligt statistiken inga 

påstigande. Huruvida dessa är rätt placerade eller om några bör dras in är ej utrett. 

6.2. Delen väg 40 – Skene 
Det finns vissa brister i vägens sidoområde i form av branta diken, bergskärningar samt fasta föremål 

nära vägen. Räcken har anlagts på flera ställen för att minimera riskerna i sidoområdet. Dock har detta 

gett upphov till att oskyddade trafikanter på visa sträckor "tvingas" ut i körbanan då de ska ta sig längs 

vägen. En övergripande sidoområdesinventering har genomförts inom åtgärdsvalsstudien. Denna 

finns dokumenterad hos Trafikverket. 

Ett antal direktutfarter längs sträckan kan ge upphov till trafiksäkerhetsproblem i samband med att 

anslutande trafik ska ut på väg 156. Även sikten kan vara begränsad i vissa anslutningar. Det har även 

framkommit att det finns en oro för upphinnandeolyckor bland förare som blir stillastående på väg 156 

innan de kan svänga av vägen. 

För de oskyddade trafikanterna finns både trafiksäkerhet- och trygghetsbrister. Ett antal hållplatser 

har under åren dragits in på sträckan, något som kan har gjort att oskyddade trafikanter tvingas gå 

längre sträckor längs väg 156. På ett flertal av hållplatserna finns ingen gångväg till närmaste 

anslutande väg, belysning saknas och vägrenen kan vara smal. Även att korsa vägen kan upplevas 

otryggt och ge upphov till trafikfarliga situationer. Det finns inte heller säkra och trygga gång- och 

cykelvägar från omgivande samhällen och orter till kollektivtrafiken längs väg 156. 

Hållplatserna längs sträckan varierar i standard och utformning. Detta beror bland annat på 

utformningskriterier, som i sin tur bygger på resandestatistik. Utifrån liknande resonemang trafikeras 

olika hållplatser med olika typer av bussar. De hållplatser som trafikeras av snabbussar mot 

Göteborgsområdet bör enligt kommunerna prioriteras högre när det gäller tillgänglighet, både på 

hållplatsen och till hållplatsen. 
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Dagens skyltade hastigheter längs sträckan varierar. Att som trafikant ha koll på vilken den skyltade 

hastigheten är kan upplevas svårt. Det har även framkommit att hastighetsbegränsningarna inte 

upplevs överensstämma med vägens dimensionering och standard. Den upplevelsen kan bidra till 

dålig efterlevnad av hastighetsbegränsningarna. 

Brister avseende tillgänglighet för motorfordon lyfts för hela sträckan. Då vägen är förhållandevis smal 

och något krokig finns inte så många omkörningsmöjligheter. Vägen sträcker sig även genom ett 

jordbrukslandskap, vilket gör att jordbruksmaskiner trafikerar vägen regelbundet. Även tunga 

transporter kan i den kuperade terrängen skapa tillgänglighetsproblem och ses som hinder för jämn 

hastighet. Delsträckan fungerar till stor del som pendlingsväg in mot Göteborgsområdet. Detta gör att 

trafikflödet varierar över dygnet. På förmiddagar ses en topp in mot Göteborg och på eftermiddagarna 

går trafiken söderut mor Kinna/Skene. Det har framkommit att anslutande trafik kan få känslan av att 

det är svårt att köra ut på vägen, särskilt under högtrafik. Även den upplevda höga hastigheten på väg 

156 bidrar till otrygghetskänslan. 

Restiden in mot Göteborg upplevs av vissa som för lång och otillförlitlig. Detta gäller både för 

privatbilister och för kollektivtrafiken. Landvetters flygplats är, enligt uppgift, en stor arbetsgivare för 

resenärer längs sträckan. Det finns inga direktbussar från Kinna/Skene mot flygplatsen, något som 

upplevs som en brist. Det finns även önskemål om att dagens kollektivtrafiktrafikupplägg ses över med 

avseende på var och när bussarnas stannar längs sträckan. 

Vid hållplats Källarbacken har bussarna begränsad framkomlighet under högtrafik. Eftersom båda 

lägena är på samma sida vägen har bussen ibland svårt att komma in och ut till hållplatsen. 

Enligt uppgift är pendelparkeringarna längs sträckan ofta fullbelagda. Utbyggnad har skett under de 

senare åren och ett antal projekt är på gång. Huruvida dessa nya platser fyller det önskade behovet är 

ej utrett. 

6.3. Delen genom Skene 
På delen genom Skene blandas genomfartstrafik och lokal trafik i hög grad. På sträckan finns även 

både stora tvärsgående och längsgående strömmar av oskyddade trafikanter, varav många är barn och 

unga. Övergångsställen vid korsning mellan Varbergsvägen och Tingsvägens upplevs osäkra och 

otrygga. 

Skenes torg ligger i anslutning till väg 156. Området är en stor målpunkt i sig och i närheten ligger 

stora målpunkter, som exempelvis skolor. Detta gör att oskyddade trafikanter rör sig i anslutning till 

vägen. De passager som finns längs sträckan är till viss del hastighetssäkrade, men någon egentlig 

hastighetssäkring till 30 km/h finns ej. Det framkommer från olika intressenter att det ljusreglerade 

övergångstället i och för sig används flitig, men att vägen även korsas av oskyddade trafikanter längs 

hela sträckan. Huruvida passagerna placering och reglering är lämpligt är idag okänt. Det finns inte 

gång- och cykelvägar längs hela sträckan, något som framhålls som en brist. 

Längs sträckan finns parkering i anslutning till fastigheterna och verksamheterna. Ett stort antal 

backrörelser sker direkt ut på väg 156. 

De hållplatser som finns längs sträckan är till viss del tillgänglighetanpassade, men inte alla. Det finns 

även brister i kopplingen mellan kollektivtrafiken vid hållplats Gästgivargården och 

pendelparkeringen. Ett antal hållplatsfickor upplevs som för trånga eller korta. 
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Vid plankorsningen av Viskadalsbanan finns en risk för väntetider, för trafiken på väg 156 samt de som 

kommer från Industrigatan, i samband med bomfällningar. Med tanke på lokaliseringen av passager 

över väg 156 finns risk för att oskyddade trafikanter inte nyttjar dessa då de ska ta sig från 

Kungsforsområdet till stationen. Sannolikheten att de väljer att passera järnvägen oreglerat öster om 

väg 156 är stor, se Figur 46. En brist är att det vid plankorsningen enbart finns en målad gångväg på 

östra sidan av väg 156. Även kollektivtrafiken drabbas av väntetider vid bomfällningar. Detta gäller 

framförallt lokala linje 55 samt övriga linjer som går österut på väg 156.  

 

Figur 46 Passage av järnvägen. Gröna markeringar är dagens reglerade passager. Den röda markeringen visar 
var oskyddade trafikanter troligtvis går. 

I samband med detaljplanearbete för del av Skene 72:1 Kungsfors har det lyfts synpunkter på att sikten 

för anslutande trafik ut på väg 156 begränsas av backkrönet söderut. Även anslutningen utformning 

diskuteras för tillfället.  

6.4. Delen väg 41 – väg 27 
Då sträckan är förhållandevis lång skiljer sig förutsättningarna, bristerna och problemen åt längs 

sträckan. Synpunkter på upplevda höga hastigheter samt farliga omkörningar lyfts fram, men även att 

det går många tunga transporter genom tätorterna längs sträckan. Det finns ett antal korsningar på 

sträckan där sikten är dålig.  

På befintligt viltstängslet finns enligt uppgift hål och nerlagda stolpar. Risken att vilt trots stängsel 

korsar vägen är med andra ord stor.  

Sträckan har många anslutningar, både direktanslutningar och anslutningar till mindre vägar. Särskilt 

delen strax öster om Skene, i höjd med Örby och Haratången, har många direktanslutningar. På flera 

ställen har dessa skymd sikt. Sträckan är här även smal, krokig och kuperad. Det finns vissa brister i 

vägens sidoområde i form av bland annat bergskärningar nära vägen. Trafikverket satte för ett par år 

sedan upp räcken. Detta räcke togs dock ner då vägen med räcket blev så smal att två tunga fordon 

hade problem att mötas. En övergripande sidoområdesinventering har genomförts inom 

åtgärdsvalsstudien. Denna finns dokumenterad hos Trafikverket. 
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Hållplatserna längs sträckan är i stort sett alla vägrenshållplatser utan plattform. Tillgängligheten till 

kollektivtrafiken är låg, då inga gångbanor finns längs vägen. Mellan Skene och Örby är vägen mycket 

smal vilket innebär problem för kollektivtrafiken. Hållplatserna Forshallsvägen och Veståker saknar 

fickor och är placerade mycket nära privata fastigheter.  

Det har även inkommit uppgifter om att den planskilda gång- och cykelpassagen under väg 156 som 

kopplar samman Örby och Örbyhallen inte används, på grund av att fotgängare och cyklister väljer 

genare vägar och korsar väg 156 i plan. 

I Strömsfors korsar många oskyddade trafikanter väg 156. Bebyggelsen ligger utspridd utmed båda 

sidor av väg 156 och många använder vägen för att förflytta sig mellan målpunkter på båda sidorna av 

vägen. I höjd med Strömsfors är vägen smal och kurvig. Här finns även många utfarter med skymd 

sikt. Trafiken på väg 156 genom Strömsfors består till stor del av genomfartstrafik med viss andel tung 

trafik. 

Genom Svenljunga 
En kartläggning av problembilden för väg 156 genom Svenljunga genomfördes i ÅVS Svenljunga tätort. 

Väg 156 genom Svenljunga fyller olika funktioner för olika trafikantgrupper. Vägen är en del i ett 

längre stråk för genomfartstrafiken längs väg 156 vilken utgörs till del av tung trafik. Vägen utgör också 

huvudgata i öst-västlig riktning inom Svenljunga tätort med handel och parkering på båda sidor vägen. 

Längs vägen finns ett stort antal lokala målpunkter och bostadsområden på ömse sidor vägen. Detta 

ger upphov till lokala förflyttningar till fots, med cykel och med bil, både längs och tvärs väg 156.  

Sammantaget innebär detta att konflikter mellan genomfartstrafiken och den lokala trafiken uppstår 

med bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och bristande framkomlighet för 

genomfartstrafiken. 

Genom Uddebo 
Under de senare åren har ett antal åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade 

trafikanterna genomförts. Dock framkommer det synpunkter på att hastigheten in i samhället är hög, 

detta gäller både från Svenljunga och från Tranemo. 

Det har även lyfts att hållplatserna i samhället är i behov av upprustning. Kommunen har även fått in 

önskemål om fler hållplatser i samhället. 

Genom Tranemo 

Sträckan genom samhällets västra del kantas av randbebyggelse med direktutfarter på väg 156. De 

hastighetdämpande åtgärdernas effekt är oklar. Avsmalningarna är förhållandevis breda. 

Väg 156 går förbi bland annat Tranängsskolan, där många barn och unga rör sig i vägen närområde. 

Ett flertal åtgärder för att öka säkerhet och trygghet har genomförts i området. Blandningen av 

passager och därigenom olika regerverk kan skapa otrygghet, inte minst med tanke på att det är 

mycket barn och unga som nyttjar dessa. 

Det finns saknade länkar i gång- och cykelvägnätet. 
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6.5. Delen väg 27 – länsgräns 
De problem som lyfts längs sträckan kan kopplas till att vägen är krokig och smal. Ett par kurvor 

upplevs som otrygga och farliga. Det finns vissa brister i vägens sidoområde. En övergripande 

sidoområdesinventering har genomförts inom åtgärdsvalsstudien. Denna finns dokumenterad hos 

Trafikverket. 

Genom Nittorp 
Det saknas gång- och cykelväg längs med väg 156 genom Nittorp. Det finns även önskemål om en 

trafiksäker passage vid det nybyggda området öster om samhället. 

Genom Ljungsarp 
Det saknas gång- och cykelväg längs vissa sträckor av väg 156 genom Ljungsarp. Hållplatsen i sig är av 

god standard, dock upplevs det vara ett problem att många föräldrar hämtar och lämnar sina barn i bil 

vid hållplatsen. Tranemo kommun har fått in flera synpunkter på höga hastigheter genom samhället. 

Dock har mätningar genomförts och dessa styrker inte det påståendet. Mitt på sträckan finns ett 

övergångställe med refug. Det har framkommit att förskjutningen gör att lastbilar väljer att gena och 

kör på fel sida om denna. 
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7. Mål för föreslagna åtgärder 

7.1. Nationella mål 
Övergripande transportpolitiska målet 
Trafikverkets verksamhet styrs av riksdagens transportpolitiska mål enligt proposition 2008/09:93. 

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Inom ramen 

för det övergripande målet finns två jämbördiga mål: Funktionsmålet och Hänsynsmålet, med ett antal 

preciserade delmål. 

Funktionsmålet 
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets 

utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med 

god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska 

transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 

transportbehov. 

Hänsynsmålet 
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Dessa är viktiga aspekter som ett hållbart 

transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande 

generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa. 

Klimatmålet  
Sverige har tillsammans med de flesta länder i världen anslutit sig till FN:s mål om att minska 

utsläppen av växthusgaser. Det svenska klimatmålet ansluter sig till det så kallade 2-gradersmålet. 

Transportsektorn måste bidra till att klimatmålen uppfylls, vilket innebär att transportsystemet måste 

bli energieffektivare och att fossilberoendet måste brytas. 

Enligt klimatlagen, som trädde i kraft 1 januari 2018, ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av 

växthusgaser senast år 2045. Som etappmål på vägen dit ska växthusgasutsläppen från inrikes 

transporter, exklusive flyg som ingår i EU:s handelssystem med utsläppsrätter, minska med 70 % 

senast år 2030 jämfört med utsläppsnivån år 2010. 

Mål till år 2020: 

• 10 % förnybar energi i transportsektorn 

• 20 %t effektivare energianvändning 

• 40 % minskning av utsläppen av klimatgaser, jämfört med 1990. Utsläppen ska ske 

inom den så kallade icke handlande sektorn, som omfattar bland annat 

transporter, jordbruk, bostäder och lokaler. 

Nollvisionen 
Nollvisionen är ett långsiktigt mål och beslutades av riksdagen år 1997. Den är en vision om en 

vägtrafik där ingen människa dödas eller skadas allvarligt. Riksdagen har även tagit beslut om 

etappmål för trafiksäkerheten. Det innebär att antalet dödade ska halveras och antalet allvarligt 
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skadade minska med en fjärdedel från 2007 till 2020. Det motsvarar att max 220 personer ska dödas i 

vägtrafikolyckor 2020. 

7.2. Regionala mål 
Det goda livet – Västra Götalandsregionen 
Visionen ”Det goda livet” antogs av regionfullmäktige den 5 april 2005 och består av de tre delarna; 

ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Fyra generella perspektiv, den gemensamma 

regionen, jämställdhet, integration och internationalisering ska genomsyra allt arbete. Slutligen ska 

huvuddelen av utvecklingsarbetet inriktas på fem fokusområden- Ett livskraftigt näringsliv, ledande i 

kompetens och kunskapsutveckling, infrastruktur och kommunikationer, en ledande kulturregion och 

en god hälsa. Ett viktigt inslag i visionen är annat en region med kortare avstånd, attraktiva lokala 

arbetsmarknader med ökad tillgänglighet till arbete, utbildning och sociala kontakter med mera, se 

Figur 49. 

Trafikförsörjningsprogrammet Västra Götaland 
Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram är övergripande styrdokument, som ska peka ut 

den strategiska inriktningen för kollektivtrafikens utveckling. Kollektivtrafiken är ett av regionens 

viktigaste verktyg att ge invånarna bättre förutsättningar att bo, leva och utvecklas i samklang med en 

mer hållbar samhällsutveckling. Målen i Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram strävar 

mot de nationella transportpolitiska målen och Västra Götalands vision – Det goda livet. Västtrafiks 

årliga uppdrag från kollektivtrafiknämndens bygger på trafikförsörjningsprogrammet, som revideras 

vart fjärde år. 

 

Figur 47 Mål, delmål och strategier enligt Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 med 
långsiktig utblick till 2035. 
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Figur 48  Övergripande mål i trafikförsörjningsprogrammet. 
 
Strategi för ökad cykling i Västra Götaland 
Cykelstrategin ska vara ett stöd för prioritering och planering av cykelåtgärder längs det statliga 

regionala vägnätet. Målsättningen är att skapa förutsättningar för ökad och säker cykling. Strategin 

fastslår att första hand ska vardagscyklande till målpunkter, såsom till arbetsplatser, skolor, 

kollektivtrafikknutpunkter och fritidsanläggningar prioriteras. I andra hand ska insatser som knyter 

samman ”felande länkar” i befintligt cykelvägnät och rekreations och turistcykling prioriteras. 

Godstransportstrategi för Västra Götaland 
Utgångspunkten i godstransportstrategin är att erbjuda effektiv logistik och en transportinfrastruktur 

som stöder näringslivets anspråk och regionens utveckling. Samtidigt ska hållbarhet, hela regionens 

intressen samt samhällsekonomisk effektivitet värnas. Till strategin har det tagits fram en 

handlingsplan, som utgör underlag bland annat för regional och nationell infrastrukturplan och knyter 

samman konkreta åtgärder i transportsystemet med vision om det goda livet. 

 

Figur 49 Mål och prioriterade funktioner för Västra Götalandsregionen. Liknande bild för hänsynsmålen finns ej 
framtagen. 
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7.3. Mål för åtgärdsvalsstudien 
Målen för åtgärderna delas upp i övergripande mål samt delsträcksspecifika mål. 

Övergripandena mål 

• Åtgärderna ska verka för att öka trafiksäkerheten för samtliga användare av väg 

156. 

• Åtgärderna ska verka för ökad trygghet för oskyddade trafikanter. 

• Åtgärderna ska verka för att öka tillgängligheten för samtliga användare av väg 

156. 

Delsträcksspecifika mål 

• Väg 40 – väg 27: Åtgärderna ska verka för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet 

för oskyddade trafikanter som ska ta sig till/från hållplatser. 

• Väg 40 – Skene: Åtgärderna ska verka för tillförlitlig restid för samtliga 

trafikantgrupper.  

• Skene tätort: Åtgärderna ska verka för ökad trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter och skapa en tydligare trafikmiljö. 

• Väg 27 – länsgräns: Åtgärderna ska verka för ökad framkomlighet för godstrafik. 

7.4. Aspekter 
Utöver mål kopplade till det finns aspekter som är viktiga att beakta och inte försämra 

förutsättningarna för, men som inte kan kopplas direkt till åtgärdsvalsstudiens övergripande syfte.  

Allmänna aspekter som åtgärderna verkar för: 

• Minskad klimatpåverkan 

• Inte ökade störningar (buller, barriäreffekt, med flera) 

• Ökad hastighetsefterlevnad 

Specifika aspekter kopplade till väg 156 som åtgärderna ska ta hänsyn till: 

• Skolskjutsresor 

• Transporter kopplade till jordbruk 

• Turism för alla transportslag  
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• Resor till och från Landvetter flygplats 

7.5. Målkonflikter 
Det finns ett antal målkonflikter i denna åtgärdsvalsstudie. Konflikterna kan både beröra formellt 

antagna mål och projektspecifika mål. De projektspecifika målen är framarbetade med fokus på 

sträckan, men viljan är att de projektspecifika målen inte ska stå i konflikt med beslutade nationella, 

regionala och lokala mål. Dock finns några undantag där måluppfyllelse kan leda till att målkonflikter 

uppstår. Ett exempel är att framkomlighet för biltrafik, med konsekvensen ett ökat trafikflöde som står 

i konflikt med miljömålen om minskade klimatutsläpp.    

Även inom de projektspecifika målen har några områden identifierats där målkonflikt förekommer. De 

projektspecifika övergripande målen har i sig en inbyggd konflikt då trafiksäkerhet och tillgänglighet 

för samtliga trafikslag samt trygghet för oskadde trafikanter är svårt, om inte omöjligt, att uppnå 

samtidigt. Genom de delsträcksspecifika målen sker dock ett förtydligande som hjälpt till vid 

åtgärdsgenerering, prioritering och rekommendation.  

Andra typer av målkonflikter gäller bland annat konflikt mellan oskyddade trafikanters tillgänglighet 

och trygghet i tätorterna och motorfordonens framkomlighet och tillgänglighet på väg 156. Det bedöms 

även finnas en risk för målkonflikt mellan den regionala genomfartstrafiken, som önskar god 

tillgänglighet och framkomlighet till målpunkter som ibland ligger utanför utredningsområdet och den 

lokala trafiken med målpunkter inne i tätorterna. 

De olika aktörernas mål för utveckling längs stråket kan hamna i konflikt med varandra, då statlig och 

kommunal planeringen inte alltid samverkar.  

För sträckan väg 27-länsgränsen finns det en inbyggd målkonflikt mellan att åtgärderna ska verka för 

ökad trygghet för oskyddade trafikanter samtidigt som det delsträcksspecifika målet för sträckan anger 

att åtgärderna ska verka för ökad framkomlighet för godstrafik.  
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8. Tänkbara åtgärder 

Åtgärdsvalsstudien ska kunna användas som underlag för fortsatt planering. Åtgärder ska därför vara 

genomförbara, kostnadseffektiva och presenteras på kort, medellång och lång sikt. Uppräkning av 

trafiken till 2040 har genomförts. Föreslagna åtgärder är genererande utifrån dagens trafikflöde, men 

framtida trafikflöden omöjliggör ej åtgärderna. Åtgärderna har koppling till de gemensamt framtagna 

målen och samtliga steg i fyrstegsprincipen har beaktats. 

För åtgärder på kommunala vägar förutsätts kommunal finansiering. Med utgångspunkt i nuvarande 

förhållande inom utredningsområdet och utifrån identifierade brister och problem har tänkbara 

åtgärder generats. De tänkbara åtgärderna är av olika karaktär och svarar mot olika brister och 

problem respektive mål för lösningarna. Åtgärderna är dels av övergripande karaktär, dels geografiskt 

avgränsade till någon av delsträckorna. Åtgärder inom respektive kategori beskrivs avseende syfte, 

effekt och förslag till vidare hantering med motiv därefter under var sin rubrik. För åtgärder i tidigare 

åtgärdsvalsstudier (stråk 6, Svenljunga tätort samt Tåstarpsgatan, Tranemo) se dessa rapporter. 

Övergripande åtgärder som har identifierats berör bland annat förutsättningarna för hållbara resor 

och transporter, och därigenom lägre energiförbrukning och minskad klimatpåverkan, eller är på 

annat sätt applicerbara på sträckan som helhet. Identifierade tänkbara åtgärder delas in enligt nedan. 

• Övergripande åtgärder: Omfattar åtgärder som berör beteenden respektive 

förutsättningar för ökad andel hållbara resor och transporter samt är på annat 

sätt applicerbara på hela sträckan. 

  Åtgärderna betecknas A 1, A 2, A 3, etcetera nedan. 

• Väg 40 – Skene (cirkulationsplats Varbergsvägen/väg 156) 

  Åtgärderna betecknas B 1, B 2, B 3, etcetera nedan. 

• Delen genom Skene (cirkulationsplats Varbergsvägen/väg 156 – väg 41) 

  Åtgärderna betecknas C 1, C 2, C 3, etcetera nedan. 

• Väg 41 – väg 27 

  Åtgärderna betecknas D 1, D 2, D 3, etcetera nedan. 

• Väg 27 – länsgränsen mot Jönköpings län (nedan kallad länsgränsen) 

  Åtgärderna betecknas E 1, E 2, E 3, etcetera nedan. 

Nedan beskrivs åtgärderna inom respektive del med bedömd effekt och förslag till vidare hantering. 

Åtgärder som valts bort (Nej) är skrivna med grå färg och hanteras ej vidare. Vidare beskrivs om 

åtgärder har koppling till andra åtgärder och/eller andra förbehåll och vem som ansvarar för 

genomförandet.  

Den tänkbara åtgärdens huvudsakliga steg enligt fyrstegsprincipen presenteras samt en bedömd 

kostnad. För de åtgärder som innebär fortsatt utredning eller direkt avskrivs bedöms ej kostnad. 
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8.1.  Kostnadsramar för genomförande av åtgärder 
Västra Götalandsregionen har på uppdrag av regeringen ansvar för att upprätta en länsplan för den 

regionala transportinfrastrukturen i Västra Götaland. Objekt som överstiget 25 Mkr ska vara 

namngivna i planen. Åtgärder under 25 miljoner kronor finansieras i första hand via potterna 

"Stråkpotter" och "Smärreåtgärder". I den nu gällande regionala länsplanen "Regional plan för 

transportinfrastrukturen i Västra Götaland, 2018–2029" finns inga namngivna objekt på sträckan.  

Stråk 6, Mark (Skene) – Göteborg (väg 156, 40) är ett av de utpekade regionala vägstråken som kan 

finansieras via "Stråkpotter". Medlen i dessa potter ska gå till kostnadseffektiva åtgärder som var och 

en understiger 25 miljoner kronor. Huvudsyftet är att skapa bättre möjligheter till arbets- och 

studiependling med bil och kollektivtrafik. För stråk 6 finns en beslutad åtgärdsplan framtagen. 

Åtgärder på kort och medellång sikt finansieras via "Smärrepotten". De rekommenderade åtgärderna 

prioriteras mot övriga åtgärder för regionala vägar inom Västra Götalandsregionen. 

8.2. Uppskattning av kostnader  
Kostnadsuppskattningarna avser mycket översiktliga bedömningar av anläggningskostnaderna. 

Kostnaderna har bedömts utifrån den idag kända kunskapen. Schablonmässiga kostnader och 

erfarenhetsmässiga uppskattningar från andra projekt har använts i bedömningen. För att bättre 

uppskatta kostnaderna krävs fördjupade utredningar. Kostnaderna är i detta tidiga skede vidhäftade 

med en stor osäkerhet, som uppskattas till +/- 50 % och anges i följande intervall; 

• Åtgärden bedöms kosta 12–25 miljoner 

• Åtgärden bedöms kosta 3–12 miljoner 

• Åtgärden bedöms kosta 1–3 miljoner 

• Åtgärden bedöms kosta under 1 miljon kronor 

För mer omfattande åtgärder som bedöms överstiga 25 mkr, exempelvis stigningsfält, 2+1 och 

förbifarter, har Trafikverkets GKI-mall använts. GKI står för grov kostnadsindikation av större 

investeringsåtgärder. Vissa åtgärder har ej kostnadsbedömts, då dessa inte går att hänvisa till en 

specifik projekt- eller anläggningskostnad.  
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8.3.  Övergripande åtgärder 
A 1 Marknadsföring av kollektivtrafiken via exempelvis konventionell reklam 

och prova på-kampanjer och/eller genom direktbearbetning och 

marknadsföring av kollektivtrafik på arbetsplatser, skolor med flera. 

Berörd brist: Generell brist som motverkar ett effektivt utnyttjande av infrastrukturen. Denna brist 

kan kopplas till både tillgänglighet längs sträckan och till färdmedelsfördelning och en önskan om att 

öka andelen hållbara resande.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden kan skapa förutsättningar för att få fler resenärer att välja hållbara 

färdmedel, vilket i sin tur kan bidra till att avlasta, eller åtminstone inte öka belastningen på 

vägsystemet. Bibehållen eller minskad belastning på vägsystemet kan minska framkomlighets- och 

trafiksäkerhetsbristerna under maxtimmarna. Detta är viktigt inte minst på sträckan väg 40 - Skene. 

Att marknadsföra kollektivtrafik kan ske dels som en allmän kampanj, ofta med prova-på-busskort, 

dels som en riktad försäljning till hushåll eller andra lämpliga målgrupper. Båda dessa typer av 

marknadsföring har bedrivits i tiotalet år i Göteborgsområdet, med goda resultat, och är väl etablerade 

arbetssätt för Västtrafik. 

Att erbjuda vanebilister att bli så kallade testresenärer är ett sätt att marknadsföra kollektivtrafik som 

visat sig ger goda effekter. I en sammanställning av Trafikverket (2012) där provåkarkort för 

kollektivtrafik delades ut till vanebilister i Göteborg, Halland, Lund, Östersund och Gränby fann man 

att i genomsnitt 27,5 % av de som testade kollektivtrafiken fortsatte resa kollektivt när uppföljning 

gjordes 3–12 månader senare. Insatserna räknas som mycket kostnadseffektiva och är vanligtvis 

betalade efter ett år, förutsatt att kampanjen är gjord på lämpligt sätt (Effekter av beteendepåverkande 

åtgärder inom transportplaneringen, En kunskapssammanställning, Gröna bilister, feb 2018). 

Ansvarig för genomförande: Västtrafik i samverkan med berörda kommuner. 

Gå vidare: Ja. Åtgärden är ett viktigt bidrag till ökad andel hållbara resor och är en pusselbit 

tillsammans med övriga åtgärder i denna kategori.  

 

A 2 Skapa förutsättningar för mer cykeltrafik, exempelvis genom att införa 

lånecyklar för kommunens anställda (och invånare) och genomföra 

informationskampanjer för ökat cyklande. 

Berörd brist: Generell brist som motverkar ett effektivt utnyttjande av infrastrukturen. Denna brist 

kan kopplas till tillgänglighet längs sträckan samt till färdmedelsfördelning och en önskan om att öka 

andelen hållbara resande.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden kan skapa förutsättningar för att få fler resenärer att välja hållbara 

färdmedel, vilket i sin tur kan bidra till att avlasta, eller åtminstone inte till att öka belastningen på 

vägsystemet. Bibehållen eller minskad belastning på vägsystemet kan minska framkomlighets- och 

trafiksäkerhetsbristerna under maxtimmarna. Ökad cykling bidrar också till ökad folkhälsa i stort. 

Åtgärden har störst effekt i de större tätorterna (Skene / Svenljunga / Tranemo) och på korta resor. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 1 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej, då den 

är beroende av deltagande parter 

ambitionsnivå. 
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Kampanjer för att öka cykling genomförs i flertalet städer. Ett exempel med goda resultat genomfördes 

i Umeå under 2018. Kampanjen Bryt, som i stället för att fokusera på hälsa, miljö och ekonomi satsat 

på att fånga den frihetskänslan som många känner i sin relation till cykling, uppvisar bland annat att 

54 % av de tillfrågade som har uppmärksammat kampanjen svarade att den lockade till att cykla. 

Bland män var motsvarande siffra 61%. 63 % hade reflekterat över sina resvanor och bland kvinnor var 

den siffran 77 %. 18 % har antingen testat att ta cykeln oftare eller testat att hyra en lådcykel. 

Ansvarig för genomförande: Berörda kommuner. 

Gå vidare: Ja. Åtgärden är ett viktigt bidrag till ökad andel hållbara resor och är en pusselbit 

tillsammans med övriga åtgärder i denna kategori. 

 

A 3 Prioritering av drift och underhåll på Trafikverkets gång- och cykelvägar. 

Berörd brist: Generell brist rörande attraktivitet av cykel som transportmedel. Detta gäller både för 

cykelresor där cykel är det enda färdmedlet och för resor där cykeln är en del av resan, exempelvis 

mellan hemmet/arbetsplatsen/skolan och kollektivtrafiken. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms öka attraktiviteten för färdmedlet, något som kan medföra ett ökat 

cyklande i området. Ökad cykling kan i sin tur bidra till att avlasta, eller åtminstone inte till att öka 

belastningen på vägsystemet. Bibehållen eller minskad belastning på vägsystemet kan minska 

framkomlighets- och trafiksäkerhetsbristerna under maxtimmarna. Ökad cykling bidrar också till ökad 

folkhälsa i stort. Åtgärden har störst effekt i de större tätorterna (Skene / Svenljunga / Tranemo) samt 

i anslutning till större kollektivtrafikknutpunkter 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket.  

Gå vidare: Nej; Trafikverket har redan höga krav på drift- och underhåll av gång- och cykelvägar och 

kan inte göra några avvikelser på den standard som gäller nationellt. Dock kan uppföljning av 

befintliga krav eventuellt ökas. 

 

A 4 Prioritering av drift och underhåll på kommunala gång- och cykelvägar. 

Berörd brist: Generell brist rörande attraktivitet av cykel som transportmedel. Detta gäller både för 

cykelresor där cykel är det enda färdmedlet och för resor där cykeln är en del av resan, exempelvis 

mellan hemmet/arbetsplatsen/skolan och kollektivtrafiken. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 1/2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej, då den 

är beroende av deltagande parter 

ambitionsnivå. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej, då den 

bland annat är beroende av hur dagens 

driftkontrakt ser ur. 
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Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms öka attraktiviteten för färdmedlet, något som kan medföra ett ökat 

cyklande i området. Ökad cykling kan i sin tur bidra till att avlasta, eller åtminstone inte till att öka 

belastningen på vägsystemet. Bibehållen eller minskad belastning på vägsystemet kan minska 

framkomlighets- och trafiksäkerhetsbristerna under maxtimmarna. Ökad cykling bidrar också till ökad 

folkhälsa i stort. Åtgärden har störst effekt i de större tätorterna (Skene / Svenljunga / Tranemo) samt 

i anslutning till större kollektivtrafikknutpunkter. 

Ansvarig för genomförande: Berörd kommun.  

Gå vidare: Ja, berörda kommuner bör se över möjligheten till att prioritera drift och underhåll på 

kommunala gång- och cykelvägar. 

 

A 5 Reparera trasiga viltstängsel och varna för stängselslut. 

Berörd brist: Det finns uppgifter om "hål och nedböjda stolpar" på befintligt viltstängsel på sträckan. 

Detta gör att vilt kan passera viltstängslet.  

Där stängslet tar slut finns ingen information kring detta, något som ska skapa falsk trygghet som 

trafikanter som tror att de färdas längs en sträcka med viltstängsel. 

Åtgärdens effekt: En reparation av befintligt viltstängsel minskar risken för viltolyckor på sträckor där 

viltstängsel finns. 

Risken är störst för viltolyckor där viltstängsel börjar respektive slutar, därför bör trafikanter upplysas 

om var dessa platser är lokaliserade. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Ja. Initialt bör en inventering av befintligt viltstängsel genomföras. Detta för att verifiera 

uppgiften och skapa förutsättning för framtagande av ett aktuellt och korrekt underlag. 

Sträckan bör komplettera med skyltning på platser där viltstängslet slutar. 

 

A 6 Anlägg ett parallellt lokalvägnät som alternativ till väg 156. Vägnätet kan även 

 användas av oskyddade trafikanter. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej, då den 

bland annat är beroende av hur dagens 

driftkontrakt ser ur. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: En 

schablonkostnad som används i andra 

åtgärdsvalsstudier är cirka 200 tusen 

kr/km.  
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Berörd brist: Det saknas ett omledningsvägnät för väg 156 vilket gör sträckan sårbar vid längre stopp. 

Längs sträckan delar samtliga trafikantgrupper på befintlig väg, något som kan ge upphov till minskad 

trafiksäkerhet och trygghet. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden skulle minska sårbarheten på sträckan. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket och berörd kommun.  

Gå vidare: Nej. Åtgärden är inte samhällsekonomiskt försvarbar. Berörda kommuner kan titta på 

möjligheten att skapa lokala parallellvägnät i samband med detaljplanering.  

 

A 7 Befintliga bostadsområden förtätas så att närhet till samhällsservice och 

 kollektivtrafik ökar. 

Berörd brist: Spridd bebyggelse genererar generellt fler transporter med bil, då avståndet till service 

och arbetsplatser ofta är längre på landsbygden. Kollektivtrafikens möjlighet att trafikera områden 

med spridd bebyggelse är mindre. Denna brist kan kopplas till både tillgänglighet längs sträckan samt 

till färdmedelsfördelning och en önskan om att öka andelen hållbara resande.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden kan innebära att fler resenärer får tillgång till och har möjlighet att välja 

hållbara färdmedel, vilket i sin tur kan bidra till att avlasta, eller åtminstone inte till att öka 

belastningen på vägsystemet. Bibehållen eller minskad belastning på vägsystemet kan minska 

framkomlighets- och trafiksäkerhetsbristerna under maxtimmarna. Detta är viktigt inte minst på 

sträckan väg 40 - Skene. 

Ansvarig för genomförande: Berörd kommun. 

Gå vidare: Ja. Åtgärden kan indirekt ge en ökad andel hållbara resor och kommunerna bör beakta 

detta vid planläggning av nya områden och beviljande av bygglov. 

 

A 8 Utarbeta parkeringsstrategier med syfte att prioritera hållbara färdsätt.  

Berörd brist: Lokala trafiken och tätorternas verksamheter generar mycket trafik, vilket i sin tur 

skapar ett stort behov av parkering i tätorten. Denna brist kan kopplas till både tillgänglighet längs 

sträckan och till färdmedelsfördelning och en önskan om att öka andelen hållbara resande.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden kan bidra till en ökad tydlighet kring hur kommunen ska arbeta med 

parkeringsfrågan samt en prioritering av hållbara färdsätt som cykel och kollektivtrafik. Åtgärden kan 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 4 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 1 

 

Kostnadsuppskattning:  Bedöms ej. 
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även skapa attraktivitet för tätorten genom att ytor som används för parkering kan nyttjas för andra 

verksamheter. 

Ansvarig för genomförande: Berörd kommun. 

Gå vidare: Ja. Åtgärden kan skapa förutsättningar för att öka andelen hållbara färdmedel inom 

tätorterna. Under framtagande av parkeringsstrategier underlättas det om kommunikation med den 

lokala handeln initieras i ett tidigt skede.  

 

A 9 Hastighetsöversyn för sträckan. 

Berörd brist: Diversering av hastigheter längs sträckan kan skapa oklarhet i vilken hastighet som gäller 

samt i vissa fall irritation över detsamma. Trafikrytmen kan uppfattas som ojämnt. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden ger underlag för nya hastighetsgränser som skapar mer enhetlighet längs 

sträckan. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Nej. Hastighetsöversyn genomfördes 2009 och väg 156 fick då nya hastigheter. Eventuella 

trimningsåtgärder och trafiksäkerhetshöjande åtgärder kan dock komma att initiera en 

hastighetsöversyn framöver. 

 

A 10 Röjning av vegetation för ökad trygghet på gång- och cykelvägar  

Berörd brist: Åtgärden innebär att de delar av gång- och cykelvägnätet som har dåliga siktlinjer och 

ljusförhållanden förbättras. Särskilt barn och kvinnor undviker att gå eller cykla längs stråk som är 

mörka och med korta siktlinjer, då sådana stråk kan upplevas som otrygga. 

Effekt: Åtgärden innebär att gång- och cykelvägarna upplevs tryggare och trevligare vilket innebär att 

åtgärden har potential att bidra till ökat antal fotgängare och cyklande under dygnets alla timmar.  

Ansvarig för genomförande: Trafikverket och berörda kommuner. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 1 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 
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Gå vidare: Nej. Arbete genomförs redan löpande av Trafikverket och berörda kommuner. Dock är det 

viktigt att upphandlad driftentreprenör förstår vikten av åtgärden och prioriterar denna. Dock kan 

uppföljning av befintliga krav eventuellt ökas. 

 

A 11 Se över och åtgärda belysningen på gång- och cykelstråk regelbundet  

Berörd brist: Åtgärden innebär att gångstråken blir ljusare och därmed upplevs som tryggare. Särskilt 

barn och kvinnor undviker att gå eller cykla längs stråk som är mörka och med korta siktlinjer, sådana 

stråk upplevs som otrygga. 

Effekt: Åtgärden innebär att gång- och cykelvägarna upplevs tryggare och trevligare, vilket innebär att 

åtgärden har potential att bidra till ökat antal fotgängare och cyklande under dygnets alla timmar.  

Ansvarig för genomförande: Trafikverket och berörda kommuner. 

Gå vidare: Nej. Åtgärden innebär att gångstråken inventeras med regelbundna intervaller. Trasig 

belysning ersätts och skymmande buskage klipps. Detta arbete genomförs redan löpande av 

Trafikverket och berörda kommuner. Dock är det viktigt att upphandlad driftentreprenör förstår 

vikten av åtgärden och prioriterar denna. 

 

A 12  Informationsskärmar med busslinjer, avgångstider och hållplatslägen 

vid större arbetsplatser och offentliga målpunkter.  

Berörd brist: Generell brist som motverkar ett effektivt utnyttjande av infrastrukturen. Denna brist 

kan kopplas till både tillgänglighet längs sträckan och till färdmedelsfördelning och en önskan om att 

öka andelen hållbara resande.  

Effekt: Åtgärden leder till att kollektivtrafiken synliggörs och att kunskapen om kollektivtrafikens 

möjligheter ökar. Åtgärden är även normbildande, då den påvisar en prioritering och uppmuntring av 

resande med kollektivtrafiken.  

Ansvarig för genomförande: Västtrafik tillhandhåller information. Intresserade företag/organisationer 

kontaktar Västtrafik för att få anpassad information. 

Gå vidare: Ja, genom att synliggöra alternativen till privatbilism ökar kunskapen om dem. Åtgärden 

samordnas med fördel med förändringar i kollektivtrafikutbudet eller parkeringstillgången.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 1 

 

Kostnadsuppskattning: Kostnaden beror 

på antalet och typ av informationsskylt 

som sätts upp. Informationsskylten 

bekostas av organisationen/företaget. 
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A 13 Digitala samåkningsportaler och appar för kommunens anställda eller på 

privata företag.  

Berörd brist: Generell brist som motverkar ett effektivt utnyttjande av infrastrukturen. Denna brist 

kan kopplas till både tillgänglighet längs sträckan och till färdmedelsfördelning och en önskan om att 

öka andelen hållbara resande. 

Effekt: Åtgärden leder till att möjligheten för samåkning ökar. Åtgärden är även normbildande, då den 

påvisar en prioritering och uppmuntring av samåkning. Enligt Trafikverkets effektsamband pekar 

sammanfattningsvis erfarenheter från olika försök med samåkning i samma riktning att dessa ger 

tämligen små effekter men de åstadkommes ändå till en låg kostnad. Det finns också erfarenheter från 

andra länder som redovisar något större effekt. Genomgående slutsatser som dras är att teknik inte är 

lösningen utan att det krävs ett långsiktigt och systematiskt arbete för att åstadkomma ett ändrat 

beteende och att personer måste se direkta personliga fördelar av att gå med i ett samåkningssystem. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 1 

 

Kostnadsuppskattning: Kostnaden för att 

starta och driva samåkningsprojekt inom 

företag bedömdes enligt senast gjorda 

beräkning (2008) uppgå till cirka 50 000 

kronor per företag med över 50 anställda. 

I kostnaden ingår t.ex. information, 

kartläggning av potential, datorprogram 

med mera. Med företag avses här 

arbetsställe (där företagen bedriver 

stadigvarande verksamhet) inom 

företaget. Där antalet anställda är färre är 

det svårt att få underlag till någon mer 

omfattande samåkning. Kostnaden ska 

ställas mot minskat behov av 

parkeringsplatser, samt andra vinster i 

form av mindre stress vid färd till och från 

arbetet då man slipper köra själv, etcetera. 

Ansvarig för genomförande: Berörda kommuner i samverkan med intresserade företag 

Gå vidare: Ja, genom att synliggöra möjligheten till samåkning kan andelen som samåker öka. 

 

A 14 Möjliggör och uppmuntra till flexibla arbetstider och distansarbete för 

kommunens anställda. 

Berörd brist: Generell brist som motverkar ett effektivt utnyttjande av infrastrukturen. Denna brist 

kan kopplas till både tillgänglighet längs sträckan och till färdmedelsfördelning och en önskan om att 

öka andelen hållbara resande.  

Effekt: Åtgärden kan leda till att transportbehovet minskar. Bibehållen eller minskad belastning på 

vägsystemet kan minska framkomlighets- och trafiksäkerhetsbristerna under maxtimmarna. Åtgärder 
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för att överföra persontransporter till kommunikation med IT kan ha en positiv inverkan på delmålet 

jämställdhet. Möjlighet till distansarbete samt att ersätta tjänsteresor med virtuella möten kan för 

vissa grupper vara en förutsättning för att till exempel kunna kombinera arbete med familjesituation. 

Ansvarig för genomförande: Berörda kommuner. 

Gå vidare: Ja. Om goda möjligheter för distansarbetet finns kan även attraktiviteten för kommunen 

som arbetsgivare öka. 

 

A 15 Uppmuntra resfria möten, dels inom den kommunala förvaltningen, dels 

för privata företag i kommunerna. 

Berörd brist: Generell brist som motverkar ett effektivt utnyttjande av infrastrukturen.  

Effekt: Åtgärden kan leda till att transportbehovet minskar. Bibehållen eller minskad belastning på 

vägsystemet kan minska framkomlighets- och trafiksäkerhetsbristerna under maxtimmarna. Andra 

positiva effekter är verksamheter kan effektiviseras och stressen hos anställda kan minskas. Hos de 

myndigheter som har deltagit i "REMM – resfria/digitala möten i myndigheter" under flera år har i 

snitt koldioxidutsläpp från tjänsteresande minskat med 25 % per anställd under en period på sex år. 

Bland övriga myndigheter har det under samma period skett en motsvarande minskning med 8 %.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 1 

 

Kostnadsuppskattning: Svårt att bedöma då 

olika organisationer och myndigheter har 

kommit olika långt i sin digitalisering. 

Införskaffande av utrustning kan vara en 

hög initial engångskostnad, men denna 

räknas ofta hem snabbt då kostnad för 

tjänsteresor minskar. 

Ansvarig för genomförande: Berörda kommuner. 

Gå vidare: Ja. Kommunerna bör aktivt jobba med resfria möten då flera fördelar kan fås. Se gärna 

www.remm.se för goda råd och inspiration. 

 

A 16 Installera laddstationer för elbilar vid varje pendelparkeringsanläggning.  

Berörd brist: Generell brist som motverkar ett effektivt resursutnyttjande.  

Effekt: Åtgärden syftar till att uppmuntra användningen av elbilar och att göra vardagen enklare för 

elbilsägare. Åtgärden är också normbildande och synliggör elfordonens möjligheter.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 1 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej 
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Ansvarig för genomförande: Trafikverket i samverkan med aktörer inom branschen. 

Gå vidare: Nej, åtgärden är värdefull, men hanteras inte inom ramen för denna studie. Frågan bör 

behandlas mer övergripande än i en enskild åtgärdsvalsstudie.   

Steg enligt fyrstegsprincipen: 1 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 
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8.4. Delen Väg 40 – Skene (cirkulationsplats Varbergsvägen/väg 156) 
B 1 Anlägg viltpassager vid större ombyggnad/ny väg samt trimma 

utformning av viltstängsel, exempelvis komplettering av 

stängselöppningar med grindar, färist etcetera. 

Berörd brist: Väg 156 innebär redan i dag barriär för vilt i området. Barriäreffekten blir ännu större om 

viltstängsel anläggs vid ny- eller ombyggnationer.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden innebär att passager av vilt koncentreras till anlagda viltpassager, vilket 

minskar risken för viltolyckor på sträckan.  

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Ja, vid ny- eller ombyggnation. Se B 20. 

 

B 2 Sanera parkslide som växer vid viltstängslet på en sträcka av cirka  

1 kilometer vid Kärrgärde, väster om Buasjön. 

Berörd brist: Parkslide är en invasiv art. 

Åtgärdens effekt: Minimerar risken för spridning av den invasiva arten parkslide. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket.  

Gå vidare: Ja. 

 

B 3 Anlägg knutpunkt med pendelparkering i anslutning till Ryamotet. 

Huruvida hållplats Stora Övattnet (Vägskillnaden) bör finnas kvar får 

fortsatta studier visa. 

Berörd brist: Avsaknad av knutpunkt i motet, något som minskar attraktiviteten för kollektivtrafiken  

Åtgärdens effekt: Ökar möjligheter för ökad pendling med buss mot både Göteborg och Borås. 

Åtgärden innebär fler kollektivtrafikresenärer, vilket i sin tur kan bidra till att avlasta, eller åtminstone 

inte till att öka belastningen på vägsystemet. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 4 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej då 

åtgärden bör inkluderas i eventuella om- 

och nybyggnadsprojekt. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: - 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 

Page 483 of 1185



92 
 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket i samverkan med Västtrafik. 

Gå vidare: Ja. Åtgärdsförslaget spelas in som förslag till ÅVS RV 40 Göteborg-Borås och till Västtrafik, 

då en eventuell ny hållplats skulle ligga i anslutning till Ryamotet.  

 

B 4 Tillgänglighetsanpassa gång- och cykelpassager över väg 156 (Förhöjd 

kantsten, taktila plattor, med mera). 

B 4a; Passage i anslutning till hållplats Källarbacken vid Hällingsjö (söder om hållplatsen) saknar 

förhöjd kantsten, "nollad kantsten" samt taktila plattor. 

B 4b; Passage strax söder om väg 40 i anslutning till hållplats Stora Övattnet (Vägskillnaden) saknar 

taktila plattor. 

B 4c; Passage vid Björlandakrysset (väg 156/väg 528/väg 1609) i anslutning till hållplats Björlanda 

saknar förhöjd kantsten, "nollad kantsten" samt taktila plattor. 

B 4d; Passage cirka 1 kilometer norr om cirkulationsplatsen vid Skenes tätort (väg 156/Varbergsvägen) 

i anslutning till en hållplats Vårkulla saknar förhöjd kantsten, "nollad kantsten" samt taktila plattor. 

B 4e; Passage vid den förskjutna trevägskorsningen, Sandvadskrysset, (väg 156/väg 1612/väg 1626) i 

anslutning till hållplats Sandvad saknar förhöjd kantsten, "nollad kantsten" samt taktila plattor. 

Berörd brist: Gång- och cykelpassager som inte är tillgänglighetsanpassade innebär en otillgänglighet 

för oskyddade trafikanter. Otillgängligheten har en särskilt negativ påverkan på funktionsnedsatta, 

men även äldre, personer med barnvagn eller liknade påverkas negativt.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter som korsar väg 156. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket i samråd med berörd kommun och Västtrafik. 

Gå vidare: Ja. Diskussion kring prioritering bör ske i samråd med berörd kommun och Västtrafik. Se 

även B 12, då vissa lokaliseringar även behandlas i denna åtgärd. 

  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 4 

 

Kostnadsuppskattning:  Bedöms ej. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärderna 

bedöms kosta under 1 miljon 

kronor/lokalisering. 
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B 5 Förbättra kollektivtrafiken mot Borås genom ökad turtäthet samt 

anpassning av linjer och tidtabeller. 

Berörd brist: Önskemål om att förbättra möjligheten för resenärer att enkelt och smidigt åka till Borås 

från hållplatser längs sträckan. Brist som motverkar ett effektivt utnyttjande av infrastrukturen. Denna 

brist kan kopplas både till i första hand tillgänglighet längs sträckan samt till färdmedelsfördelning och 

en önskan om att öka andelen hållbara resande.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden kan skapa förutsättningar för att få fler resenärer att välja kollektivtrafiken, 

vilket i sin tur kan bidra till att avlasta, eller åtminstone inte till att öka belastningen på vägsystemet. 

Bibehållen eller minskad belastning på vägsystemet kan minska framkomlighets- och 

trafiksäkerhetsbristerna under maxtimmarna. 

Ansvarig för genomförande: Västtrafik. 

Gå vidare: Ja. Västtrafik bör utreda vidare om behov finns och om åtgärden är genomförbar. Se även 

åtgärd B7 då åtgärden är en fråga att lyfta i samarbetsforumet.  

 

B 6 Förbättra kollektivtrafiken mot Landvetter flygplats genom ökad 

turtäthet samt anpassning av linjer och tidtabeller. 

Berörd brist: Önskemål om att förbättra möjligheten för resenärer att enkelt och smidigt åka till 

Landvetterflygplats från hållplatser längs sträckan. Brist som motverkar ett effektivt utnyttjande av 

infrastrukturen. Denna brist kan kopplas både till i första hand tillgänglighet längs sträckan och till 

färdmedelsfördelning och en önskan om att öka andelen hållbara resande.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden kan skapa förutsättningar för att få fler resenärer att välja kollektivtrafiken, 

vilket i sin tur kan bidra till att avlasta, eller åtminstone inte till att öka belastningen på vägsystemet. 

Bibehållen eller minskad belastning på vägsystemet kan minska framkomlighets- och 

trafiksäkerhetsbristerna under maxtimmarna. 

Ansvarig för genomförande: Västtrafik. 

Gå vidare: Ja. Västtrafik bör utreda vidare om behov finns och om åtgärden är genomförbar. Se även 

åtgärd B7 då åtgärden är en fråga att lyfta i samarbetsforumet. 

  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 
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B 7 Fördjupad samverkan kring utveckling av kollektivtrafiken i stråket. 

Berörd brist: Under 2015 förändrade Västtrafik trafikeringen längs sträckan. Förändringen resulterade 

i att ett antal hållplatser drogs in på grund av bristande trafiksäkerhet i kombination med lågt resande. 

Även stoppbilden för de olika linjerna tydliggjordes. Linje 300 erbjuder kortare restid mellan 

Kinna/Skene och Göteborg och stannar inte på alla hållplatser. Linje 330 har ett mer lokalt uppdrag 

och stannar på samtliga hållplatser.  

Efter ÅVS för stråk 6 har ett antal åtgärder för att stärka kollektivtrafiken genomförts längs sträckan. 

Då dessa åtgärder allt eftersom blir genomförda uppdagas behov av kompletteringar och 

utvecklingsbehov. 

Åtgärdens effekt: Genom samarbete och samsyn på hur kollektivtrafiken ska utvecklas längs sträckan 

skapas möjligheter för att öka attraktiviteten för det kollektiva resandet. 

Ansvarig för genomförande: Västtrafik i samverkan med berörda kommuner och Trafikverket. 

Gå vidare: Nej. Ytterligare forum bör ej tillsättas. Med bas i redan genomfört arbete förs redan dialog 

kring hur förändringarna har mottagits och fungerat samt hur kollektivtrafiken ska kunna utvecklas på 

sträckan framöver.  

 

B 8 Kontinuerlig uppföljning och kommunikation av beläggningsgrad på utbyggda 

 pendelparkeringar. 

Berörd brist: Synpunkter kring att beläggningsgraden är hög på pendelparkeringar längs stråken 

framkommer vid samråd mellan Västtrafik, Trafikverket och kommunerna. Frågan lyfts även i dialoger 

med allmänheten och lokala organisationer. För att verifiera detta och för att skapa ett bättre underlag 

till kommande planering bör kontinuerlig uppföljning och dialog ske.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden skapar ett bättre underlag för kommande planering och utbyggnad av 

pendelparkeringar längs sträckan. Välutbyggda pendelparkeringar med ledig kapacitet skapar bättre 

förutsättningar för att få fler att välja kollektivtrafiken.  

Ansvarig för genomförande: Västtrafik. 

Gå vidare: Nej, då beläggningsinventeringar redan genomförs kontinuerligt. Det är viktigt att 

Västtrafik kommunicerar genomförda beläggningsinventeringar med kommunerna och Trafikverket.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 1 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 1 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 
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Uppföljning kring de nyligen anlagda parkeringarna bör ske i närtid för att se om behovet av 

pendelparkering längs sträckan har fyllts. Om behovet kvarstår bör åtgärd B 10.kompletteras med 

utbyggnad av fler platser längs sträckan.  

 

B 9 Samordna kollektivtrafiken så att "matarbussarna", linje 330 i synnerhet, 

är synkade med buss linje 300. 

Berörd brist: Under 2015 förändrade Västtrafik trafikeringen längs sträckan. Förändringen resulterade 

i att ett antal hållplatser drogs in på grund av bristande trafiksäkerhet i kombination med lågt resande. 

Även stoppbilden för de olika linjerna tydliggjordes. Linje 300 ska erbjuda snabbare restid mellan 

Kinna/Skene och Göteborg och inte stanna på alla hållplatser. Linje 330 ska ha ett mer lokalt uppdrag 

och stannar på samtliga hållplatser.  

Vid ett antal hållplatser ges möjlighet till byte mellan linje 330 och 300. Synpunkter har inkommit att 

det ofta bli lång väntetid vid byteshållplatserna och att tidtabellerna för linjer inte är anpassade till 

varandra. 

Åtgärdens effekt: Genom anpassning av tidtabeller och därigenom minskad bytestid ökar 

attraktiviteten för det kollektiva resandet. 

Ansvarig för genomförande: Västtrafik. 

Gå vidare: Ja, åtgärden bör genomföras i anslutning till kommande tidtabellskifte. Trots att ett 

omfattande arbete är gjort under 2015 finns det fortsatt incitament för Västtrafik i samråd med 

berörda kommuner och Trafikverket att aktivt jobba vidare med utveckling av kollektivtrafiken och 

dess infrastruktur längs sträckan.  

 

B 10 Bygg ut pendelparkeringarna längs angöringshållplatser för linje 300. 

  

B 10a; Komplettering och slutförande av åtgärder vid Källarbacken (se ÅVS stråk 6).  

B 10b; Ny pendelparkering vid Bugärde.  

B 10 c; Utöka pendelparkeringen vid Björlanda. 

B 10d; Ny pendelparkering vid Härsjön.  

B 10e; Ny pendelparkering vid Stjärnhult. 

Berörd brist: Idag finns pendelparkering vid Vägskillnaden, Källarbacken, Björlanda, Hjorttorp och 

Hyssna Handel. I samband med ÅVS för stråk 6 pekades åtgärder kopplat till pendelparkeringar ut. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 1 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 
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Ett flertal av dessa byggs för tillfället. Pendelparkeringen vid Källarbacken har fortsatt brister då 

finansieringen inte räckte för samtliga föreslagna åtgärder. Pendelparkeringen vid Björlanda pekas ut 

som en parkering med högt nyttjande i behov av fler platser. Det finns även hållplatser där linje 300 

stannar som inte har någon anslutande pendelparkering; Bugärde, Stjärnhult och Härsjön.  

Åtgärdens effekt: Utbyggda, trygga pendelparkeringar med ledig kapacitet skapar bättre 

förutsättningar för att få fler att välja kollektivtrafiken. 

Ansvarig för genomförande: Frågan kring vem som blir huvudman för anläggningen bör klargöras 

innan ansvarig för genomförandet pekas ut. Trafikverket, Härryda och Marks kommuner samt med 

Västtrafik bör vara delaktiga i dialogen kring vem som ska vara huvudman. 

Gå vidare: Ja för B 10a, B10b och B 10c. Prioriteringsordning bör sättas i samråd med Västtrafik och 

berörd kommun. Prioritering bör utgå från beläggningsstatistik och kommande utveckling i 

närområdet. Koppling finns till åtgärds B 8; eventuellt ytterligare behov får kommande 

beläggningsinventeringar påvisa.  

Nej på B 10d samt B 10e. Det finns inget behov av pendelparkering vid dessa hållplatser. Lågt 

påstigande antal enligt statistiken. Det finns inte heller uppgifter om att "vild" pendelparkering sker 

vid dessa hållplatser. 

 

B 11 Bygg ut gång- och cykelvägar alternativt gångvägar i anslutning till linje 

300 angöringshållplatser.  

 Gång- och cykelväg:  

B 11a; Bugärde, mellan Gamla Färdvägen och Katrineforsliden, en sträcka på cirka 150 meter. 

B 11b; Stora Övattnet (Vägskillnaden) cirka 125 meter söderut med möjlighet till anslutning till enskild 

väg på östra sida väg 156. 

 Gångväg: 

B 11c; Mellan hållplats Härsjön och närmaste anslutande väg cirka 150 meter västerut. 

B 11d; Mellan hållplats Stjärnhult och närmaste anslutande väg, cirka 100 meter norrut. 

B 11e; Mellan eventuell framtida passage/öppning i refugen vid Hällningsjöbacken och hållplats 

Källarbacken, cirka 75 meter (koppling till B 13a). 

Berörd brist: Vid ett antal av hållplatserna saknas möjligheter för oskyddade trafikanter att gå/cykla 

tryggt och säkert mellan närmaste anslutande väg och hållplatsen. Oskyddade trafikanter måste 

gå/cykla på väg 156, som på sträckan saknar vägren. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 4 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärderna 

bedöms kosta ca 5 miljoner 

kronor/lokalisering. 
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Åtgärdens effekt: Genom att anlägga trafiksäkra och trygga anslutningar till hållplatslägena skapas 

goda förutsättningar för ett ökat resande med kollektivtrafiken. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket i samverkan Västtrafik och Marks kommun. 

Gå vidare: Ja. Åtgärderna kräver vägplan för att kunna genomföras. Diskussion kring prioritering bör 

ske i samråd mellan Trafikverket, berörd kommun och Västtrafik. 

 

B 12 Bygg ut gång- och cykelvägar längs sträckan. Åtgärderna kommer från 

kommunernas inspel till förra ansökningsperioden för cykelvägar längs 

regionala vägar 2017–2020.  

B 12a; Hyssna handel - Bonared, en sträcka på cirka 1 700 meter 

B 12b; Mellan Hajomskrysset och en punkt 400 meter söderut 

Berörd brist: Idag måste oskyddade trafikanter gå/cykla på vägen, som på sträckan saknar vägren. 

Mellan Hyssna handel och Bonared; Marks kommun har vid förra ansökningsperioden för cykelvägar 

längs regionala vägar 2017–2020 spelat in sträckan som prioritet nr 3 på listan. 

Mellan Hajomskrysset och en punkt 400 meter söderut; Marks kommun har vid förra 

ansökningsperioden för cykelvägar längs regionala vägar 2017–2020 spelat in sträckan som prioritet 

nr 6 på listan. 

Åtgärdens effekt: Ökar trafiksäkerhet och trygghet genom att anlägga trafiksäkra och trygga gång- och 

cykelvägar med koppling till målpunkter längs sträckan eller för att knyta ihop trafiksäkrare alternativ 

för oskyddade trafikanter. Åtgärden kan även bidra till att fler väljer cykel framför bil som 

transportmedel mellan målpunkterna, vilket i sin tur minskar klimatpåverkan. 

Hyssna handel - Bonared; Anläggande av gång- och cykelväg mellan Hyssna handel och Bonared ger 

goda förutsättningar för ett ökat resande med cykel. Verksamheten i anslutning till Hyssna handel har 

en viktig servicefunktion i närområdet. Denna nås mer trafiksäkert och trygg för oskyddade trafikanter 

ifall en gång- och cykelväg anläggs. Går det att använda befintlig enskild väg väster om väg 156? 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 4 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärderna 

bedöms kosta under 1 miljon 

kronor/delsträcka.  

Schablonkostnad för gång- och cykelväg 

utan belysning 6 000 kr/m (GKI-mall). 

Schablonkostnad för gångväg utan 

belysning cirka 3 000 kr/m (GKI-mall). 

Tillägg för belysning 600 kr/m. 
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Mellan Hajomskrysset och en punkt 400 meter söderut; Anläggande av gång- och cykelväg från 

Hajom krysset och söderut ger goda förutsättningar för ett ökat resande med cykel. Sträckan binder 

ihop korsningen väg 156/väg 1604 med en enskild väg söderut. Genom att nyttja den enskilda vägen 

finns sedan, möjlighet att gå och cykla på vägar med mindre trafikbelastning och lägre hastigheter än 

vad det är på väg 156. Åtgärden skapar goda cykelförutsättningar mellan Skene med Hajomkrysset.  

Ansvarig för genomförande: Marks kommunen och Trafikverket i samverkan. 

Gå vidare: Ja. Åtgärderna kräver vägplan och samfinansiering för att kunna genomföras. Prioritering 

sker av Marks kommun i anslutning nästkommande ansökningsperioden för cykelvägar längs 

regionala vägar. 

 

B 13 Utveckla de hållplatser där linje 300 angör.  

 Komplettering;  

B 13a; Källarbacken; anlägg passage norr om hållplatsen, i anslutning till Hällingsjöbacken (koppling 

till B 11e) 

B 13b; Vägskillnaden (hpl St. Övattnet); cykelställ 

B 13c; Bugärde; belysning, cykelställ 

 Större åtgärder; tillgänglighetsanpassning, breddning av hållplatsficka, refug för 

 säker passage, belysning, cykelparkering. 

B 13d; Stjärnhult 

B 13e; Härsjön 

Berörd brist: Hållplatserna bör standardhöjas då brister finns. De hållplatser som kräver större 

åtgärder är idag fickhållplatser utan väntyta och perrong. Vid dessa hållplatser finns det inte 

möjligheter för oskyddade trafikanter att tryggt och trafiksäkert passera väg 156.  

Åtgärdens effekt: Trafiksäkra, tillgängliga och trygga hållplatser är en förutsättning för ett ökat 

resande med kollektivtrafiken. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 4 

 

Kostnadsuppskattning:  

Sträckan "Hyssna handel - Bonared" 

uppskattas kosta 9,35 miljoner kronor, 

enligt kommunens ansökan.  

Sträckan Mellan Hajomskrysset och en 

punkt 400 meter söderut uppskattas 

kosta 2,5 miljoner kronor. 
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Ansvarig för genomförande: Trafikverket, Västtrafik och berör kommun i samverkan. 

Gå vidare: Ja, genom att anlägga trafiksäkra, tillgängliga och trygga hållplatser skapas goda 

förutsättningar för ett ökat resande med kollektivtrafiken. Diskussion kring vilka delar som bör ingå 

samt prioritering bör ske i samråd mellan Trafikverket, berörd kommun och Västtrafik. 

B 13a och B 4a är i stort sätt samma åtgärd. 

 

B 14 Upprustning av hållplatslägen med avseende på hållplatsfickans bredd 

och lutning på berörda hållplatser som trafikeras av linje 300 och 330.  

B 14a; Hjorttorps Hede 

 Hållplats Hjorttorps Hede har fickhållplats i båda riktningar. Hållplatsen är omgiven 

 av plan jordbruksmark. 

B 14b; Bläsebo 

 Hållplats Bläsebo har fickhållplats i båda riktningar. Hållplatsen är omgiven av plan 

 jordbruksmark. 

 B 14c; Lerviksvägen 

 Hållplats Lerviksvägen har fickhållplats i båda riktningar. Hållplatslägena är 

 omgivna av skog. Hållplatsläget på vägens östra sidan ligger i skärning och västra 

 sidan på bank.  

B 14d; Skene Skog 

 Hållplats Skene Skog har fickhållplats i båda riktningar. Sträckan ligger på bank och 

 är omgiven av skogs- och jordbruksmark vid hållplatsen. 

B 14e (se även B 13d); Stjärnhult  

 Hållplats Stjärnhult har fickhållplats i båda riktningar. Hållplatslägena är omgivna 

 av skog och jordbruksmark. 

B 14f (se även B 13e); Härsjön  

 Hållplats Härsjön har fickhållplats i båda riktningar. Hållplatslägena är omgivna av 

 plan jordbruksmark. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: B 13 a-c bedöms 

kosta under 1 miljon kronor/lokalisering.  

B 13 d-e bedöms kosta 1-3 miljoner 

kronor/lokalisering.  
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Berörd brist: Enligt uppgifter finns det hållplatslägen utan tillräckligt djup. Detta innebär att bussen, 

då den hämtar upp resenärer, blir stående med någon del ute i körbanan. Detta kan förorsaka 

uppbromsningar och farliga omkörningar. 

Det har även inkommit synpunkter på att vissa hållplatsfickor har en så pass kraftig lutning ut från 

vägen att bussen vid halt väglag inte vågar angöra hållplatsen. Hållplatsen lutning kan även påverka 

möjligheten att öppna bussdörrarna. Bussen stannar då helt enkelt ute i vägbanan.  

Åtgärdens effekt: Trafikanter ska inte behöva uppleva lägre trafiksäkerhet och trygghet på grund av att 

bussen inte kan angöra hållplatserna. Genom att åtgärda erhålls en högre säkerhet, högre trygghet för 

trafikanterna, mindre stress hos kollektivtrafikchaufförer och ett jämnare trafikflöde.  

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Ja. De olika hållplatserna behöver utredas vidare med avseende på Trafikverkets 

vägrättsområde och om ny mark behöver tas i anspråk. Diskussion kring prioritering bör ske i samråd 

mellan Trafikverket, berörd kommun och Västtrafik.  

 

B 15 Prioritera vinterväghållning för hållplatsläge längs linje 300.   

Berörd brist: Trafiksäkerhet och trygghet minskar för resenärer om vinterväghållningen inte är 

tillfredställande. Bristande vinterväghållning kan leda till bristande attraktivitet för kollektivtrafiken. 

Åtgärdens effekt: Attraktiva, tillgängliga och trygga hållplatser är en förutsättning för ett ökat resande 

med kollektivtrafiken. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Nej. Trafikverket har redan höga krav på drift- och underhåll av hållplatser och kan inte 

göra några avvikelser på den standard som gäller nationellt. 

 

B 16 Sätta upp realtidsskyltar för hänvisning till lediga 

pendelparkeringsplatser (Pendelparkering med information / "Park and 

ride"). 

Berörd brist: Generell brist som motverkar ett effektivt utnyttjande av infrastrukturen respektive 

hållbara resor och transporter. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärderna 

bedöms kosta under 1 miljon 

kronor/lokalisering. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej, då den 

bland annat är beroende av hur dagens 

driftkontrakt ser ur. 
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Åtgärdens effekt: Åtgärden är en del i att skapa förutsättningar för fler kollektivtrafikresenärer. Med 

pendelparkering med information/ "Park and Ride"-anläggningar kan möjligheten till intermodala 

resor öka. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket i samverkan med Västtrafik. 

Gå vidare: Ja. Åtgärden är ett viktigt bidrag till ökad andel hållbara resor. Vilka pendelparkeringar 

som bör prioriteras bör diskuteras i samråd mellan Trafikverket, Västtrafik och berörd kommun.  

 

B 17 Signalprioritet för kollektivtrafiken i anslutning till hållplats 

Källarbacken. 

Berörd brist: Efter ombyggnationen av hållplatsen kan kollektivtrafiken ha svårt att angöra 

hållplatsläget för trafik i södergående riktning samt att köra ut på väg 156. Detta gäller särskilt i 

högtrafik, då det vardagar 07.00–08.00 avgår cirka 13 bussar från hållplatsen.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden är en del i att skapa förutsättningar för fler kollektivtrafikresenärer. 

Tillförlitlighet i kollektivtrafiken är av stor vikt för att öka färdmedlets attraktivitet. Denna åtgärd kan 

skapa förutsättningar för att möjliggöra bättre tillförlitlighet.  

Åtgärden kan även öka trafiksäkerheten, då bussar inte chansar på att köra ut på väg 156.  

För genomgående trafik på väg 156 innebär åtgärderna en försämring med avseende på 

framkomlighet.  

Om åtgärden genomförs är det av stor vikt att signalanläggningen placeras så att risken för 

upphinnandeolyckor minimeras. God sikt är viktigt. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Ja. Åtgärden är ett viktigt bidrag till ökad andel hållbara resor. Anläggningen behöver ge 

bussen prioritet både när den ska angöra hållplatsläget i södergående riktning och då den åter kör ut 

på väg 156 från detta hållplatsläge.  

Bussprioriteringen för vänstersvängande buss från väg 527 (Hällingsjövägen) och söderut mot 

Kinna/Skene. Åtgärden kan ej innefatta kollektivtrafiksignaler då det är ett körfält för alla fordon, 

vanlig grön-gul-röd signal bör nyttjas. Signalen ska endast vara aktiverad då den behövs, det vill säga 

kväller, helger och så vidare ska den inte vara aktiverad. Den ska även utformas så att den inte 

förvirrar övriga trafikanter. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärderna 

bedöms kosta under 1 miljon 

kronor/lokalisering. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärderna 

bedöms kosta 2 miljoner 

kronor/lokalisering. 
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B 18 Ta bort vägräcken i anslutning till hållplatser. 

Berörd brist: Efter genomförda sidoområdesåtgärder i form av uppsättande av vägräcken har 

oskyddade trafikanter "tvingats" ut i körbanan på grund av dessa. Detta skapar otrygghet och minskad 

trafiksäkerhet, särskilt vintertid då ytan oskyddade trafikanter rör sig på blir ännu smalare på grund av 

snöupplag. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden kan skapa ökad trygghet för oskyddade trafikanter som ska gå till 

hållplatsen. Dock innebär åtgärden en minskning av trafiksäkerhet för motorfordon.  

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Nej, ökad trafiksäkerhet för motorfordon väger över. Dock bör Trafikverket i samband med 

likande åtgärder tillse att oskyddade trafikanters trygghet och trafiksäkerhet tas till vara på i så stor 

mån som möjligt.  

 

B 19 Skoghem-Ryamotet, ombyggnad till 1+1-väg med omkörningssträckor (Åtgärd från 

 ÅVS Stråk 6). 

Berörd brist: Det finns en upplevd bristande trafiksäkerhet på sträckan för motorfordon.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms öka trafiksäkerheten för motorfordon. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Nej, bland annat för att vägens bredd behöver vara minst 9 meter för att mitträcke ska 

kunna sättas upp. Vägen är på de flesta ställen smalare än detta. Breddning skulle därför behövas 

längs hela sträckan. Åtgärden skrevs bort i ÅVS Stråk 6. 

 

B 20 2+1-väg, hastighet 80 km/h eller 100 km/h  

Sträckorna har pekats ut av Trafikverket i samråd med berörda kommuner.  

Kartor med sträckorna utritade finns i figur 56 - 60.  

Enligt Trafikverkets MLV Guide, 2016-02-04, ska den generella inriktningen vara att enskilda 

omkörningssträckor bör vara mellan 900 och 1 000 meter långa. Längd ner mot 700 meter är 

minimum för omkörning av enskilda fordon och kan vara godtagbart vid låga flöden. Kortare längd är 

900 m kan också vara aktuellt om sträckan är placerad strax efter exempelvis en cirkulationsplats där 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 4 

 

Kostnadsuppskattning: Kostnad från ÅVS 

Stråk 6; 150 miljoner kronor. 
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utgångshastigheterna är låga. Stora variationer mellan omkörningssträckors längd bör även undvikas. 

Med utgångspunkt i detta föreslås att sträckorna bör vara minst 900 meter långa  

Syftet med nedan föreslagna sträckor är att öka framkomligheten. Detta på grund av problematik med 

tunga fordon i branta stigningar och för att allmänt underlätta omkörningar. Ett annat syfte är att 

minska antalet enskilda utfarter genom stängning, reglering och byggande av uppsamlande vägnät till 

nya säkra korsningar med väg 156.  

Före remissen har 2+1-sträckor bara undersökts mycket översiktligt med tanke på mittseparering och 

bibehållen hastighet 80km/h. Genomförandestudie på sträckan Skoghem - Skene gjordes också med 

80 km/h som utgångspunkt.  

Då även minskad restid och ökad möjlighet till omkörning lyfts som ett önskemål utreds ökad 

hastigheten till 100 km/h på 2+1-sträckorna under remisstiden. Fördjupad utredning kring detta 

behövs för att utreda om samma sträckor är lämpliga. Både plan-och vertikalgeometri behöver ses 

över. Med en referenshastighet på 100 km/h krävs bland annat eventuellt andra radier än dagens 

befintliga. Detta kan medföra betydlig större ombyggnationer till följd av ändrad linjeföring. 

 B 20a-d; Backadal-Hjorttorps Hede finns beskrivna i PM Etappen Skoghem-Hjorttorps 

 Hede, Tekniskt PM (2016-02-25). Se denna utredning för utförligare information. 

Kostnaderna är uppskattade utifrån TRVs GKI-mall med prisnivå 2017-06. Byggherrekostnaderna är 

satta till 30 % av kostnaden. För B 20h uppskattas kostnaden till maxvärdet då åtgärden skulle 

innebära stora påverkan på omgivande vägnät och korsningar samt på hållplats Källarbacken. 

Nedanstående kostnader ska ses som mycket grova kostnadsindikationer. Ytterligare utredningar bör 

genomföras för att utreda geoteknik, möjlighet att stänga anslutningar, mm. Eventuella kostnader för 

anslutningar vid växlingar är ej medräknade. Inte heller eventuella åtgärder för oskyddade trafikanter 

längs sträckan, kostnader för eventuella åtgärder vid hållplatser eller eventuella kostnader kopplat till 

vilt finns med. 

B 20a; Backadal - Skene skog (sträcka B i PM) 

Ett södergående stigningsfält föreslås från km 1/450 till 2/360 med en omkörningssträcka på 760 

meter samt 150 meter övergångssträcka från två till ett körfält. Stigningsfältet startar i korsningen med 

utfarten från Skene Skogs industriområde som ett högersvängfält/accelerationsfält. Vägbreddningen 

görs på södra sidan. 

Föreslagen typsektion är V0,5+K3,5+K3,5+K3,5+0,5, total belagd bredd 11,5 meter. Vägen breddas 

cirka 3,5 meter och förses inte med mitträcke av kostnadsskäl. En 7 meter bred säkerhetszon gäller vid 

ombyggnad och referenshastighet, VR, 80 km/h. 

Kostnadsuppskattning; cirka 11 miljon kronor enligt PM Etappen Skoghem-Hjorttorps Hede

  

B 20b; Ljungbergsslätt - Hjorttorp (sträcka C i PM) 

Ett södergående stigningsfält föreslås från km 2/870 till 3/900 med en omkörningssträcka på 880 

meter samt 150 meter övergångssträcka från två till ett körfält. Stigningsfältet startar efter korsningen 

med väg 1604 i km 4/000. Vägbreddningen görs på vägens södra sida. 
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Föreslagen typsektion är V0,5+K3,5+K3,5+K3,5+0,5, total belagd bredd 11,5 meter. Vägen breddas 

cirka 3,5 meter och förses inte med mitträcke av kostnadsskäl. En 7 meter bred säkerhetszon gäller vid 

ombyggnad och referenshastighet, VR, 80 km/h. 

Kostnadsuppskattning: cirka 14 miljoner kronor enligt PM Etappen Skoghem-Hjorttorps Hede 

B 20c; Hjorttorp – Hjorttorps Hede (sträcka A i PM) 

Ett södergående stigningsfält har översiktligt studerats mellan korsningarna med väg 1604 och 1630. 

Stigningsfältets längd på denna sträcka blir cirka 640 meter med hänsyn till erforderlig sträcka med 

1+1 körfält enligt VGU i anslutning till korsningen med väg 1604 i Hjorttorp. Stigningsfältets längd 

bedöms bli för kort och med olämplig avslutning i backe. Detta alternativ rekommenderas inte. 

Korsningen med väg 1630 föreslås byggas om till korsningstyp C med vänstersvängfält för att uppnå 

hastighetskriterier för VR 80 km/h.  

Sträckan föreslås förses med omkörningsförbud och heldragen mittlinje. 

Kostnadsuppskattning: cirka 5 miljoner kronor, enligt PM Etappen Skoghem-Hjorttorps Hede. 

B 20d; Hjorttorp Hede – Bonared 

Sträckan, som är cirka 2,8 kilometer, sträcker sig genom jordbruksmark på båda sidor. Omgivande 

landskap är förhållandevis flackt. Längs Surtan som passeras finns strandskydd och ett riksintresse för 

naturvård. Mitt på sträckan finns en publik verksamhet, Forsbergs Fritidscenter, som säljer husbilar. 

Två olyckor finns registrerade i STRADA mellan 2008-01-01 och 2017-12-31. 

Tre hållplatser, Hjorttorps Hede, Stenebo och Bonared, finns längs sträckan. Hjorttorps Hede bör 

kunna ligga kvar i ursprungligt läge. Stenebo och Bonared,  som ligger mitt på sträckan, antingen bör 

de dras in alternativt förses med planskild passagemöjlighet för oskyddade trafikanter. Eventuellt kan 

Stenebo och Bonared samlokaliseras till lokaliseringen där eventuellt växling sker. 

 Det finns ett fåtal ledningsstolpar nära vägen och på en kortare sträckan går ledningsstolparna 

parallellt med vägen. Vägen är cirka åtta meter bred och har cirka 16 anslutningar.  

Med tanke på sträckan längd bör det utredas om en växling är möjlig längs sträckan. Det bör utredas 

om växlingen kan ske i anslutning till Forsbergs Fritidscenter och på så sätt möjliggöra så att denna 

anslutning kan ligga kvar. Värt att notera är dock att i så fall ska ett vänstersvängfält i norrgående 

riktning anläggas, detta är både kostsamt samt utrymmeskrävande. 

Kostnadsuppskattning: Uppskattad kostnad (breddning av befintlig väg med ett körfält (cirka 4,5 

meter) samt mittseparering, ny beläggning på befintlig väg, trafikanordningar, ersättningsvägar med 

mera är inkluderat. Byggherrekostnader är inkluderade. Inga åtgärder för eventuell flytt av 

busshållplatser inkluderas. Inga kostnader för åtgärder för att underlätta för oskyddade trafikanter 

som färdas längs sträckan är inkluderade); Cirka 50 miljoner kronor (GKI finns framtagen). 

B 20e; Sandvad, Hyssna – Härsjön 

Sträckan är cirka 2,6 kilometer lång. Efter den förskjutna trevägskorsningen vid Sandvad sträcker sig 

väg 156 kort genom jordbruksmark för att sedan passera genom skogsmark. Längs i stort sett hela 

sträckan finns bergsskärningar. Strax söder om Lillaskog finns ett backkrön som skymmer sikten. 
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Söder om backkrönet lutar vägen ner mot Sandvadskrysset och norr om detta mot Lillaskog. 

Omkörningsförbud finns på båda sidor backkrönet. Därefter är sträckan förhållandevis plan fram till 

dess norra del då den slutar ner mot Härsjön. Mitt på sträckan finns en målpunkt i form av en affär. På 

sträckan har sju olyckor registrerat i STRADA mellan 2008-01-01 och 2017-12-31. Dessa har skett i 

anslutning till korsningen vid Lillaskog samt på sträckan mellan Lillaskog och Dukared. 

Cirka 12 anslutningar finns på sträckan, som har en bredd av åtta meter. Sträckan i anslutning till 

Sandvad är något bredare då korsningen med väg 1612 samt väg 1626 är  utformad som två förskjutna 

trevägskorsningar.  

Med tanke sträckan längd bör det utredas om en växling är möjlig längs sträckan. Det bör utredas om 

växlingen kan ske i anslutning till den publika verksamheten vid Lillaskog och på så sätt möjliggöra så 

att denna anslutning kan ligga kvar. Värt att notera är dock att i så fall ska ett vänstersvängfält i 

södergående riktning anläggas, detta är både kostsamt samt utrymmeskrävande. 

Två hållplatser, Sandvad och Stjärnhult, ligger på sträckan. Sandvad bör kunna ligga kvar i 

ursprungligt läge. Stjärnhult, som trafikeras av linje 300, ligger mitt på sträckan och bör antingen dra 

in och möjligen flyttas till Lillaskog där en eventuell växling sker alternativt om lokaliseringen ligger 

kvar förses med planskild passagemöjlighet för oskyddade trafikanter. Det finns ett fåtal 

ledningsstolpar nära vägen. 

Sträckan är högt prioriterad av Västtrafik och Marks kommun. 

Kostnadsuppskattning: Uppskattad kostnad (breddning av befintlig väg med ett körfält  (cirka 4,5 

meter) samt mittseparering, ny beläggning på befintlig väg, trafikanordningar, ersättningsvägar med 

mera är inkluderat. Byggherrekostnader är  inkluderade. Inga åtgärder för eventuell flytt av 

busshållplatser inkluderas. Inga kostnader för åtgärder för att underlätta för oskyddade trafikanter 

som färdas längs sträckan är inkluderade); Cirka 50 miljoner kronor (GKI finns framtagen). 

B 20f; Härsjön - Björlanda 

Sträckan sträcker sig från Härsjön till Björlandakrysset. Sträckan är cirka 2,5 kilometer och passerar 

både jordbruksmark och skogsmark. På sträckan har fem olyckor registrerat i STRADA mellan 2008-

01-01 och 2017-12-31. Vid Härsjön ligger sträckan inom strandskydd och vid biflödet till Surtan finns 

riksintresse för naturvård. I höjd med vägen mot Dukared (väg 1617) finns ett backkrön. På båda sidor 

om detta backkrön är det idag omkörningsförbud. Längs i stort sett hela sträckan finns 

bergsskärningar och det förekommer berg i dagen nära vägen. Jordbruksmarken som passeras på 

sträckans norra del är flack.  

Cirka åtta anslutningar samt anslutningen till väg 1617 finns på sträckan, som har en bredd av åtta 

meter. Sträckan har inga hållplatser och endast ett fåtal ledningsstolpar nära vägen.  

Marks kommun anser att sträckan ska prioriteras. 

Kostnadsuppskattning: Uppskattad kostnad (breddning av befintlig väg med ett körfält  (cirka 4,5 

meter) samt mittseparering, ny beläggning på befintlig väg, trafikanordningar, ersättningsvägar med 

mera är inkluderat. Byggherrekostnader är inkluderade. Inga åtgärder för eventuell flytt av 

busshållplatser inkluderas. Inga kostnader för åtgärder för att underlätta för oskyddade trafikanter 

som färdas längs sträckan är inkluderade); Cirka 35 miljoner kronor. 
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B 20g; Björlanda – Garverivägen (Hällingsjö) 

Sträckan är cirka 3,4 kilometer lång. Efter Björlandakrysset sträcker sig väg 156 genom ett flackt 

jordbrukslandskap. Då sikten är begränsad råder omkörningsförbud.  

Strax söder om Storån finns ett backkrön med omkörningsförbud på båda sidor. Storån passeras på 

bro i en svacka. Sikten är skymd vilket gör att det finns långa sträckor med omkörningsförbud. Kring 

Storån strandskydd och ett riksintresse för naturvård. Ungefär mitt på sträckan finns en mindre 

ansamling med hus nära vägen. Området som kallas Råryggen har även publik verksamhet till exempel 

en bilmekaniker. Norr om Råryggen går väg 156 genom ett jordbrukslandskap, men i höjd med 

Garverivägen omges sträckan av mer skog. Längs sträckan Råryggen till Graverivägen finns 

randbebyggelse. 

På sträckan går väg 156 genom växlande skog och jordbrukslandskap. Landskapet är generellt flackt. 

Förekommer berg i dagen endast en kortare sträcka cirka 800 meter norr om anslutningen med väg 

1611. 

Cirka 20 anslutningar samt anslutning till väg 1611 finns på sträckan, som har en bredd  av åtta meter. 

Sträckan har fem registrerade olyckor i STRADA mellan 2008-01-01 och  2017-12-31. Fyra av dessa 

har skett i eller nära anslutningar. Tre hållplatser, Björlanda, Kärra och Råryggen, finns längs 

sträckan. Björlanda bör kunna ligga kvar i ursprungligt läge. Kärra och Råryggen, som trafikeras av 

linje 330, ligger mitt på sträckan och antingen bör de dras in alternativt förses med planskild 

passagemöjlighet för oskyddade trafikanter. Det finns belysningsstolpar nära vägen. 

Med tanke sträckans längd bör det utredas om en växling är möjlig Det bör utredas om  växlingen kan 

ske i anslutning till Råryggen. Då bron över Storån (1+1) endast ligger cirka 500 meter norr om 

Björlanda är det för nära 2+1 sträckans start att gå ner till 1+1. Åtgärden bör därför även inkludera en 

breddning av bron över Storån.  

Den norra start-/slutpunkten börjar i Garverivägen, det vill säga i en av de korsningar som 

rekommenderas att byggas om med vänstersvängfält, Se B 27e. 

Kostnadsuppskattning: Uppskattad kostnad (breddning av befintlig väg med ett körfält  (cirka 4,5 

meter) samt mittseparering, ny beläggning på befintlig väg, trafikanordningar, ersättningsvägar med 

mera är inkluderat. Byggherrekostnader är inkluderade. Inga åtgärder för eventuell flytt av 

busshållplatser inkluderas. Inga kostnader för åtgärder för att underlätta för oskyddade trafikanter 

som färdas längs sträckan är inkluderade); Cirka 70 miljoner kronor (inklusive cirka 10 miljoner 

kronor för breddning av bro). 

B 20 h; Garverivägen (Hällingsjö) – Väg 503 (Lindomevägen)  

Sträckan är cirka 1,3 kilometer lång. Vägen passerar infarten till Hällingsjö (Hällingsjövägen), en 

bensinstation samt Gingsjön. I övrigt domineras landskapet i huvudsak av skogsmark, men med nära 

bebyggelse av privata bostäder. 

Väg 1614, väg 527 samt en enskild väg ansluter till väg 156 på sträckan. Det finns utbyggda 

vänstersvängfält och en nyligen ombyggd knutpunkt för kollektivtrafiken, Källarbacken, som gör att 

vägbredden varierar. 
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Det har inträffats ett flertal olyckor på sträckan, de flesta mellan väg 527 och väg 503. Även i 

anslutning till korsningen med väg 503 och i höjd med Källarbackens busshållplats har ett flertal 

olyckor inträffat.  

De två hållplatserna på sträckan, Källarbacken och Eriksmyst förväntas ligga kvar.  

Sträckan är svår att åtgärda då åtgärden innebär stora ombyggnationer av anslutande vägar. På norra 

sidan väg 156 finns Gingsjön, vilket gör att stora delen av sträckan ligger inom strandskydd samt inom 

riksintresse för naturvård. Sträckningen rekommenderas inte. Nysträckning bör utredas.  

Den sydliga start-/slutpunkten börjar i Garverivägen, det vill säga i en av de korsningar som 

rekommenderas att byggas om med vänstersvängfält, Se B 27e. 

Strax söder om väg 503 ansluter Ershultsvägen. Denna korsning har pekats ut som en av de 

korsningarna där det finns behov av vänstersvängfält, se B 27d. Om det visar sig möjligt att anlägga 

2+1 längs sträckan bör det utredas om sträckan bör börja efter vänstersvängfältet som föreslås i 

södergående riktning just här. 

Kostnadsuppskattning: Uppskattad kostnad (breddning av befintlig väg med ett körfält (cirka 4,5 

meter) samt mittseparering, ny beläggning på befintlig väg, trafikanordningar, ersättningsvägar med 

mera är inkluderat. Byggherrekostnader är inkluderade. Inga åtgärder för eventuell flytt av 

busshållplatser inkluderas. Inga kostnader för åtgärder för att underlätta för oskyddade trafikanter 

som färdas längs sträckan är inkluderade); Cirka 40 miljoner kronor. 

B 20i Väg 503 (Lindomevägen) - Kåhult (Hagenvägen) 

Sträckan passerar genom skogsmark och är cirka tre kilometer lång. Strax norr om anslutningen till 

väg 503 finns ett mindre backkrön med omkörningsförbud i båda riktningarna. Vid Mörtsjön ligger 

vägen mellan sjön och en bergskärning. Längre norrut finns mindre bergsskärningar på båda sidor 

vägen. Vid Västra Kåsjön finns en bergsskärning på vägen västra sträcka. Omkörningsförbud finns på 

flera ställen på grund av dålig sikt.  

Cirka sex enskilda anslutningar finns på sträckan, som har en bredd av åtta meter och är cirka 3 000 

meter lång. Sträckan har tre registrerade olyckor i STRADA mellan 2008-01-01 och 2017-12-31. Tre 

hållplatser Lerviksvägen, Lindåsvägen samt Kåhult, ligger längs sträckan. Kåhult bör kunna ligga kvar 

i ursprungligt läge. Lerviksvägen och Lindåsvägen, ligger mitt på sträckan och antingen  bör de dras in 

alternativt förses med planskild passagemöjlighet för oskyddade trafikanter. Det finns ett fåtal 

ledningsstolpar nära vägen. 

Med tanke på sträckans längs bör det utredas om en växling är möjlig längs sträckan.  

Strax norr om väg 503 ansluter Lerviksvägen. Denna korsning har pekats ut som en av de 

korsningarna där det finns behov av vänstersvängfält, se B 27c. Om B 20i anläggs bör anslutningen 

stängas, alternativ väg finns för de fastigheter som nyttjar vägen. Den alternativa vägen medför dock 

en längre resväg. Om B 20i ej anläggs rekommenderas vänstersväng för B 27c.  

Även korsning B 27b; Hagenvägen (hpl Kåhult) föreslås förses med vänstersvängfält. Denna korsning 

ligger anslutning till sträckan och ses som en bra start-/slutpunkt för 2+1-sträckan. 

Marks kommun anser att sträckan ska prioriteras. 
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Kostnadsuppskattning: Uppskattad kostnad (breddning av befintlig väg med ett körfält  (cirka 4,5 

meter) samt mittseparering, ny beläggning på befintlig väg, trafikanordningar, ersättningsvägar med 

mera är inkluderat. Byggherrekostnader är  inkluderade. Inga åtgärder för eventuell flytt av 

busshållplatser inkluderas. Inga kostnader för åtgärder för att underlätta för oskyddade trafikanter 

som färdas längs sträckan är inkluderade); Cirka 50 miljoner kronor (GKI finns framtagen). 

B 20j; hpl Huvdaby - Stora Övattnet 

Sträckan passerar genom skogsmark och är cirka 2,4 kilometer lång. Inga större lutningar finns, men 

vägen har på grund av kurvor dåliga siktlinjer. Det finns mindre bergsskärningar och berg i dagen 

längs båda sidor. 

Cirka tre anslutningar finns på sträckan, som har en bredd av cirka nio meter. Sträckan har fem 

registrerade olyckor i STRADA mellan 2008-01-01 och 2017-12-31. I anslutning till startpunkten vid 

Huvdaby har ett flertal olyckor, både korsningen mot Apelgärde och mot Huvdaby. I samband med att 

sträckan utreds vidare bör det utredas om dess två korsningar kan slås ihop och var den lämpliga start-

/slutpunkten för sträckan är.  

Hållplats Huvdaby ligger i anslutning till sträckan och antas kunna ligga kvar. 

Med tanke på sträckans längd bör det utredas om en växling är möjlig längs sträckan.  

Kostnadsuppskattning: Uppskattad kostnad (breddning av befintlig väg med ett körfält  (cirka 4,5 

meter) samt mittseparering, ny beläggning på befintlig väg, trafikanordningar, ersättningsvägar med 

mera är inkluderat. Byggherrekostnader är inkluderade. Inga åtgärder för eventuell flytt av 

busshållplatser inkluderas. Inga kostnader för åtgärder för att underlätta för oskyddade trafikanter 

som färdas längs sträckan är inkluderade); Cirka 40 miljoner kronor. 

 

Berörd brist: Brister avseende tillgänglighet för motorfordon lyfts för hela sträckan. Då vägen är 

förhållandevis smal och något krokig finns inte så många omkörningsmöjligheter. Även den kuperade 

terrängen kan skapa köbildning bakom långsamtgående fordon. På delar av sträckan förekommer det 

frekvent långsamtgående jordbruksmaskiner. 

Åtgärdens effekt: Genom en förutsägbarhet där bilisterna vet att omkörningsmöjligheter finns längs 

sträckan uppnås förhoppningsvis även ökad trafiksäkerhet för dessa då omkörningar förhoppningsvis 

sker på mötesseparerade sträckor. Åtgärden kan även skapa högre tillförlitlighet i restid längs 

sträckan.  Åtgärderna bedöms med andra ord öka trafiksäkerheten, tryggheten och framkomligheten 

för motorfordon på sträckan. Dock innebär åtgärden en försämrad trafiksäkerhet och trygghet för 

oskyddade trafikanter.  

SEB (komplettering med SEB när dessa är gjorda) 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 3/4  

Ansvarig för genomförande: Trafikverket 

Gå vidare: Ja, ytterligare utredning krävs av sträckorna, bl.a. anslutningar och parallellvägar.  

Page 501 of 1185



 

110 
 

Det är av stor vikt att möjliggöra trygga och trafiksäkra passager över väg 156 för oskyddade 

trafikanter. Analys av var passagerna bör lokaliseras bör utgå från målpunktsanalys i närområdet. Det 

bör även utredas och göra det möjligt för oskyddade trafikanter att färdas längs sträckorna.  

Inga utredningar kring exempelvis geoteknik eller bullerpåverkan på kringliggande fastigheter är 

heller genomförda inom denna åtgärdsvalsstudie.   

Åtgärderna kommer att kräva vägplan. 

Se även B 1 (viltpassager o.d.). 

B 21 Förbifart Bugärde 

Berörd brist: Väg 156 sträcker sig genom samhället Bugärde. Trafiken skapar brister i form av minskad 

trafiksäkerhet och trygghet (inte minst för oskyddade trafikanter), trafikbuller, försämrad luftkvalitet, 

med mera.  

Åtgärdens effekt: Minskar trafikens negativa konsekvenser på kringliggande fastigheter. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket 

Gå vidare: Nej, bedöms ej vara samhällsekonomiskt försvarbar. 

 

B 22 Förbud mot att jordbruksmaskiner nyttjar vägen under högtrafik (åtgärds från ÅVS 

 stråk 6) 

Berörd brist: Brister avseende tillgänglighet för motorfordon lyfts för hela sträckan. Då vägen är 

förhållandevis smal och något krokig finns inte så många säkra omkörningsmöjligheter. Även den 

kuperade terrängen kan skapa köbildning bakom långsamtgående fordon. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden innebär att framkomligheten och tillförlitligheter för pendlare ökar. 

Trafiksäkerheten och tryggheten kan komma att öka då bilister inte "tvingas" till omkörningar i lika 

hög utsträckning.  

Effekten blir lantbrukare inte har möjlighet att nyttja vägen till/från/mellan sina marker på det sätt 

som önskas och som är optimalt ur verksamhetssynpunkt. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Nej. Statliga vägar ska i möjligast mån vara öppna för samtliga trafikslag. Då sträckan inte 

heller har något lämpligt parallellvägnät anses åtgärden allt för kraftigt begränsa jordbruksnäringen. I 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 1 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 
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samband med ÅVS för stråk 6 fastslog att "Tidsbegränsning för långsamtgående fordon är inte aktuellt 

då detta endast används i storstadsmiljö". 

 

B 23 Starta dialog rörande jordbruksmaskiners nyttjande av vägen under 

högtrafik. 

Berörd brist: Brister avseende tillgänglighet för motorfordon lyfts för hela sträckan. Då vägen är 

förhållandevis smal och något krokig finns inte så många omkörningsmöjligheter. Även den kuperade 

terrängen kan skapa köbildning bakom långsamtgående fordon. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden innebär att framkomligheten och tillförlitligheter för pendlare ökar. 

Trafiksäkerheten och trygghet kan komma att öka då bilister inte kommer göra omkörningar i lika hög 

utsträckning.  

Effekten för jordbruket bli hämnade då lantbrukare inte har möjlighet att nyttja vägen till/från/mellan 

sina marker på det sätt som önskas och som är optimalt ur verksamhetssynpunkt. 

Ansvarig för genomförande: Berörda kommunen. 

Gå vidare: Ja. Dialog med företrädare för branschen bör initieras.  

 

B 24 Inför förbud mot att EPA-traktorer och andra långsamtgående fordon nyttjar vägen 

 under högtrafik 

Berörd brist: Brister avseende tillgänglighet för motorfordon lyfts för hela sträckan. Då vägen är 

förhållandevis smal och något krokig finns inte så många omkörningsmöjligheter. Även den kuperade 

terrängen kan skapa köbildning bakom långsamtgående fordon. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden innebär att framkomligheten och tillförlitligheter för pendlare ökar. 

Trafiksäkerheten och trygghet kan komma att öka då bilister inte kommer gör omkörningar i lika hög 

utsträckning. Effekten för brukare av långsamtgående fordon blir att dessa inte har möjlighet att nyttja 

vägen på det sätt som önskas. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Nej. Statliga vägar ska i möjligast mån vara öppna för samtliga trafikslag. Då sträckan inte 

heller har något lämpligt parallellvägnät anses åtgärden vare en allt för kraftig inskränkning i 

trafikantgruppens möjlighet till mobilitet. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 
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B 25 Starta upp en dialog rörande EPA-traktorer andra långsamtgående 

fordons nyttjande av vägen under högtrafik. 

Berörd brist: Brister avseende tillgänglighet för motorfordon lyfts för hela sträckan. Då vägen är 

förhållandevis smal och något krokig finns inte så många omkörningsmöjligheter. Även den kuperade 

terrängen kan skapa köbildning bakom långsamtgående fordon. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden innebär att framkomligheten och tillförlitligheten för pendlare ökar. 

Trafiksäkerheten och tryggheten kan komma att öka då bilister inte kommer göra omkörningar i lika 

hög utsträckning.  

Effekten för brukare av långsamtgående fordon blir att dessa inte har möjlighet att nyttja vägen på det 

sätt som önskas. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket i samarbete med berörd kommun. 

Gå vidare: Ja. Åtgärden är dock svår att genomföra praktiskt då arenan för dialogen med målgruppen 

kan vara svår att identifiera.  

 

B 26  Anläggande av nödfickor vid korsningar för att säkerställa vänstersväng. Åtgärden 

 ska i första hand vara till för jordbruksmaskiner. Tillsätt utredning tillsammans med 

 kommunen och markägare/lantbrukare om var fickorna ska placeras (åtgärd från 

 ÅVS stråk 6). 

Berörd brist: Brister avseende tillgänglighet för motorfordon lyfts för hela sträckan. Då vägen är 

förhållandevis smal och något krokig finns inte så många omkörningsmöjligheter. Även den kuperade 

terrängen kan skapa köbildning bakom långsamtgående fordon. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden innebär att framkomligheten och tillförlitligheter för pendlare ökar. 

Trafiksäkerheten kan komma att öka då bilister inte kör om i lika hög utsträckning. Åtgärden kan öka 

trygghetskänslan hos förare av jordbruksmaskiner. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Nej. Andra åtgärder exempelvis vänstersvängfät och 2+1-sträckor anses bättre lämpade för 

att lösa bristen. 

 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 3/4 

 

Kostnadsuppskattning: Kostnad från ÅVS 

Stråk 6; 1,5 miljoner kronor/lokalisering. 
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B 27 Anlägg vänstersvängfält  

B 27a; Gamla Färdvägen (Bugärde), i södergående riktning. 

I samband med eventuellt vänstersvängfält kan området runt korsningen ses över med avseende på att 

sanera anslutningar. Hällsjövägen samt norra anslutningen av Rundvägen bör kunna stängas. Gamla 

Färdvägen leder till bostadsområdet Bugärde. Korsningen är omgiven av skogsmark. Det finns en 

bergsskärning på västra sidan av korsningen. 

B 27b; Hagenvägen (hpl Kåhult), norrgående riktning 

Hagenvägen leder till Hällingsjö Hus & Byggvaror AB, Hällingsjö Träkonstruktioner AB samt ett antal 

bostäder. Korsningen är omgiven av skogsmark. Väg 156 ligger både på bank och i skärning i 

korsningen. Det finns synligt berg på både östra och västra sidan av vägen. 

Det bör även utreda om en avkörningsfil i södergående riktning är lämpligt att anlägga, södergående 

riktning.  

Korsningen ligger i anslutning till B 20i och bör åtgärdas samtidigt. 

B 27c; Lerviksvägen, i norrgående riktning 

Lerviksvägen leder till ett antal bostäder. Korsningen är omgiven av skogsmark. Väg 156 ligger i 

skärning på östra sidan. Det finns inget synligt berg runt korsningen.  

Korsningen ligger på B 20i. Om B 20i anläggs bör anslutningen stängas, alternativ väg finns för de 

fastigheter som nyttjar vägen. Alternativa vägen medför dock en längre resväg. Om B 20i ej anläggs 

rekommenderas vänstersväng i norrgående riktning. 

B 27d; Ershultsvägen (Eriksmyst), södergående riktning 

Ershultsvägen leder till bostadsområdet Eriksmyst. Korsningen är omgiven av skogsmark. Väg 156 

ligger i skärning på södra sidan och på bank på norra sidan. Det finns inget synligt berg runt 

korsningen. 

Korsningen ligger på B 20h. Om B 20h anläggs bör anslutningen stängas och en anslutning i höjd med 

v 503 anläggas. Dock är B 20h svårt att genomföra. 

Om B 20h ej anläggs rekommenderas vänstersväng i södergående riktning.  

B 27e; Garverivägen 

Garverivägen leder till bostadsområden i Hällingsjö och Rosendal. Korsningen är omgiven av skogs- 

och jordbruksmark. Väg 156 ligger på bank i korsningen.  

Korsningen ligger i anslutning till B 20g samt B 20h och bör åtgärdas samtidigt. 

Berörd brist: Längs sträckan finns flertalet anslutningar och korsningar. Ett antal korsningar har dock 

pekats ut, av kommuner och andra intressenter, som extra viktiga att trafiksäkra. I första hand är det 

avsaknaden av vänstersvängfält som upplevs otryggt. Risken för upphinnandeolyckor med 
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påkörningar bakifrån lyfts fram som ett orosmoment. Även att svängande trafikanter stoppar upp 

trafiken och skapa köer bakom sig lyfts som ett problem. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden ökar trafiksäkerheten och trygghetskänslan för motorfordon genom en 

minskad risk för upphinnandeolyckor. Åtgärden skapar även att jämnare trafikflöde läng sträckan. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket 

Gå vidare: Ja, dock finns vissa förbehåll som beskrivs i åtgärden ovan.  

 

B 28 Genomför sidoområdesåtgärder (åtgärd från ÅVS stråk 6). 

Berörd brist: I samband med ÅVS stråk 6 genomfördes sidoområdesinventering. Åtgärder för 7,5 

miljoner kronor finns med i den prioriterades stråkpotten. Åtgärder för ytterligare 13 miljoner kronor 

har pekats ut. Åtgärder i ytterkurva har prioriterats. Avsatt peng beräknas finansiera åtgärder av 

räckesavslut och dåliga räcken samt räcken/berg/stolpar/höjdskillnader i ytterkurvor och till viss del 

raksträckor. En övergripande sidoområdesinventering har även genomförts inom denna 

åtgärdsvalsstudie. Sidoområdesinventeringen finns dokumenterad hos Trafikverket. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden ökar trafiksäkerheten för motorfordon. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Nej. Under 2017 genomfördes ett antal sidoområdesåtgärder utifrån det underlag som togs 

fram in om ÅVS Stråk 6. Trafikverkets uppfattning är att genomförda åtgärder är tillräckliga. Om 

större ombyggnationer till 2+1 genomförs kan dock ytterligare åtgärder bli aktuella. 

 

B 29 Översyn av skyltningen på väg 156 med avseende på bristande skyltning (åtgärd från 

 ÅVS stråk 6). 

Berörd brist: Bristfällig skyltning kan utgöra säkerhetsrisker. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden ökar trafiksäkerheten för motorfordon.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 3 

 

Kostnadsuppskattning:  Åtgärderna 

bedöms kosta ca 3 miljoner 

kronor/lokalisering om de anläggs enskilt. 

Dock bör ett flertal anläggas i anslutning 

till B 20.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Kostnad från ÅVS 

Stråk 6; 13 miljoner kronor. 
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Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Nej. Bristen anses inte så stor att den behöver åtgärdas. 

 

B 30 Tillse att hastighetsgränsen ändras i enlighet med tidigare genomförd 

 hastighetsöversyn på 2+1-sträckan, det vill säga mellan Backadal och 

 cirkulationsplats Varbergsvägen/väg 156. 

Berörd brist: Genomförande av höjning från 70 km/h till 80 km/h i enlighet med Åtgärder för 

systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard, Västra 

Götalands län, 2016-03-01, är ej genomförd. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden kommer innebära att skyltad hastighet upplevs som mer logisk då den 

mötesseparerade sträckan kommer att ha samma hastighetsgräns som flera av de oseparerade 

sträckorna.  

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Ja. Det är dock viktigt att tillse att inga bullerproblem uppkommer vid införandet. 

 

B 31  Tillåt inga nya och om möjligt ta bort anslutningar längs sträckan. 

Arbetet med att minimera antalet anslutningar läng sträckan bör vara en 

stående punkt på framtida samråd mellan Trafikverket och kommunen. 

Kommunen bör i samhällsplaneringen ha i åtanke att antalet 

anslutningar till väg 156 ej bör öka. 

Berörd brist: Längs sträckan finns ett stort antal anslutningar, dels från enskilda vägar, dels från 

privata fastigheter. Ett antal av dess anslutningar har skymd sikt, lutning vid anslutningspunkter och 

andra brister som kan verka negativt på trafiksäkerheten. Ett stort antal anslutningar påverkar även 

val av skyltad hastighet på väg 156.  

Åtgärdens effekt: Ökad trafiksäkerhet och trygghet, då anslutningarna samlas i trafiksäkrare 

korsningar. Åtgärden kan innebära att skyltad hastighet kan höjas på vissa sträckor, något som gör att 

hastigheten kan upplevs som mer logisk. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 1 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 
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Ansvarig för genomförande: Berör kommun i samråd med Trafikverket. 

Gå vidare: Ja.   

Steg enligt fyrstegsprincipen: 1 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 

Page 508 of 1185



 

117 
 

8.5. Delen genom Skene (cirkulationsplats Varbergsvägen/väg 156 – väg 41) 
C 1 Förbifart Skene tätort 

Som tidigare nämnt har en förbifart utretts. I arbetsplanen beskrivs föreslagen sträckning. Den nya 

vägen får en längd på cirka 1 600 meter, föreslås bli åtta meter bred och dimensioneras för 70 km/h. 

Sträckan ansluter till cirkulationsplatsen Varbergsvägen/väg 156. I arbetsplanen ingick denna 

cirkulationsplatsen, men den anlades i stället inom ramen för projektet Skene-Skoghem. Strax söder 

om cirkulationsplatsen anläggs en gång- och cykeltunnel under vägen. Längs sträckan passeras bland 

annat en större sidoravin till Skrålarbäcken på en cirka 90 meter lång bro. Passagen sker på bro för att 

bibehålla tillgängligheten till naturområden längs Skrålarbäcken. Längre söderut passerar vägen under 

Viskadalsbanan och Hebovägen. Viskadalsbanan passerar på en bro med cirka 15 meters spännvidd, 

Hebovägen likaså. Över Viskan passerar den nya vägen på en cirka 110 meter lång bro. För att öka 

stabiliteten läggs vägen i så stor utsträckning som möjligt i skärning. Anslutning till väg 41 sker i en 

trafikplats väster om befintlig trafikplats.  

Arbetsplanen anger att den totala projektkostnaden uppgår till 58 miljoner kronor i prisnivå 1996-04. 

Förslagen utformning i enlighet med arbetsplanen, se Figur 50 

 

Figur 50 Illustration Förbifart Skene 

 

Berörd brist: Genomfartstrafiken genom tätorten skapar brister i form av minskad trafiksäkerhet och 

trygghet (inte minst för oskyddade trafikanter), trafikbuller, försämrad luftkvalitet, med mera.  

Åtgärdens effekt: Kompletteras när SEB är gjord.  

Potential för överflytt; Baserat på antaganden har trafikflödet på en eventuell förbifart beräknats för 

2019 och sedan räknats upp till prognosåret, 2040. Potentialen för överflyttning av trafik från befintlig 

väg 156 genom Skene till en eventuell förbifart bedöms i detta scenario uppgå till upp emot cirka 

3 000 fordon/dygn.  

Trafikflödet på en eventuell förbifart har också beräknats för ett klimatscenario för trafiken år 2040. 

Scenariot innebär cirka 10 % lägre trafikflöden år 2040 än i ovanbeskrivna scenario. I klimatscenariot 

bedöms trafikflödet kunna uppgå till mellan cirka 2 000 och 3 000 fordon/dygn på en förbifart. 
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En känslighetsanalys har också genomförts där antagna indata har sänkts med 20 % för alla 

trafikströmmar. För genomförd känslighetsanalys beräknas trafikflödet på en eventuell förbifart uppgå 

till cirka 2 300 f/d och för klimatscenariot 2 100 f/d. 

Avlastningen av trafik genom Skene bedöms motsvara trafikflödet på en eventuell förbifart, med en 

något högre andel avlastning av tung trafik. Väster om Varbergsvägen beräknas avlastningen blir lägre 

till följd av att trafik mellan östra Skene och väg 41 västerut bedöms nyttja förbifarten. Längs väg 41, 

mellan en eventuell förbifart och trafikplats Skene, bedöms trafikflödet öka något, men inte i någon 

större utsträckning. Detta som följd av att trafik mellan nordväst och sydöst flyttas hit men också att 

trafik mellan nordost och sydväst flyttas från denna del till förbifarten.  

I och med en prognosticerad högre trafikutveckling för den tunga trafik än för övrig trafik fram till 

prognosåret, 2040, kommer den tunga trafiken då att utgöra en högre andel av trafikflödet på en 

eventuell förbifart än den gör för nuläget, 2019. Det innebär att merparten av den tunga trafiken 

kommer att trafikera en eventuell förbifart för prognosåret. 

För ytterligare fördjupad information, bakgrund och förutsättningar se "Analys av 

överflyttningspotential till Förbifart Skene, Dokumentation som underlag till ÅVS väg 156". 

Rapporten finns hos Trafikverkets projektledare/kontaktperson. 

Grov kostnadsindikation Förbifart Skene - Väg (Prisnivå 2017-06) 

BESKRIVNING   Kostnad (tkr)  

MARK & FASTIGHETSINLÖSEN 1 000 

MILJÖÅTGÄRDER 15 000 

BYGGNADSVERK 60 000 

VÄGANLÄGGNING  77 000 

PROJEKTUNIKT/ARKEOLOGI    1 000 

ANLÄGGNINGSKOSTNAD 154 000 

BYGGHERREKOSTNADER   46 000 

Projektkostnad              200 000 

Standard avvikelse (+/- 30%)  60 000  

 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket 

Gå vidare: Kompletteras efter att SEB har genomförts. 

 

 

 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 4 

 

Kostnadsuppskattning: 200 Mkr 

 Se sammanställning av GKI nedan. 
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C 2a Planskild korsning mellan väg 156 och Viskadalsbanan i nuvarande läge 

Berörd brist: Bomfällningar skapar risk för väntetider för motorfordon. Detta kan skapa 

otillförlitlighet i restid, men även indirekt skapa stress hos trafikanter som kan yttra sig i att 

hastighetsbegränsningar inte hålls, vårdslösa omkörningar inträffar med mera. Kommande 

exploateringar vid Kungsfors riskerar att ytterligare spä på problematiken.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden ökar tillförligheten i restid på sträckan. Åtgärden kan innebära stor 

påverkan för genomfartstrafiken i samband med eventuell ombyggnation. Åtgärden får en stor 

påverkan på stadsbilden i Skene.  

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: SEB är inte klar men påverkan och kostnaden jämfört med nyttan gör att det är svårt att se 

en stor fördel med lösningen. Om åtgärden ändå föreslås gå vidare i senare skede behövs utredning 

med avseende på val av lösning och genomförbarhet. Även byggbarhet med tanke på närhet till 

Kungsfors fastighet och påverkan på trafiken (väg och järnväg) under byggtid bör utredas vidare. 

Kopplingen till en eventuell förbifart Skene tätort (C 1) behöver då också belysas. 

Principiellt finns i så fall två lösningar att utreda vidare; 

• Järnvägen på bro över väg 156. Med 5 % lutning (rekommenderat). För passage 

sju till åtta meter under markplan behöver nersänkningen för tunneln börja cirka 

170 meter ifrån järnvägsunderfarten. 10 % lutning (maximal lutning), för passage 

sju till åtta meter under markplan, ger cirka 100 meter långa ramper. 

• Väg 156 på bro över järnvägen. Bro över järnvägen behöver passera spårområde 

cirka åtta till nio meter över markplan, något som skulle kräva längre än 170 

meter långa ramper.  

Gång- och cykelvägen kan antingen följa väg 156 ner under järnvägen eller anläggas på gång- och 

cykelbro över järnvägen. Om gång- och cykelbanan följer väg 156 ner under järnvägen är 10% lutning 

ej acceptabel. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 4 

 

Kostnadsuppskattning: Kostnaden är 

mycket svår att uppskatta då 

byggbarheten behöver utredas vidare. 

Dock har kostnaden uppskattats till en 

kostnad liknande mellanstor trafikplats i 

komplex miljö (i enlighet med GKI-

underlag från TRV), det vill säga cirka 120 

miljoner kronor. 

I denna kostnad är inte kostnad för trafik 

under byggtid inräknad. En post som kan 

bli mycket stor.  

I kostnaden ovan är inte lösning för 

oskyddade trafikanter inräknad.  
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Båda lösningarna kräver att ett antal av de kringliggande gatornas anslutning till väg 156 stängs. Det är 

högst troligt att Järnvägsgatan måste stängas, vilket gör att trafiken till och från Skene station behöver 

gå andra vägar än idag. 

De båda principiella lösningarna är svåra att genomföra rent byggmässigt och har stora konsekvenser 

för stadsbilden i Skene.  

Alternativet att lägga Viskadalsbanan på bro över väg 156 antas vara mycket kostsamt och ge en ännu 

större påverkan på kringliggande bebyggelse och anses därför vara minst trolig.  

 

C 2b  Planskild korsning mellan väg 156 och Viskadalsbanan nordost om Skene 

station 

En planskild passage med järnvägen skulle också kunna ske på annan plats (förutom där förbifart 

Skene, åtgärd C1, föreslås) t.ex. strax nordost om Skene station och upp till cirkulationen 

Varbergsvägen/Lasarettsgatan. Eventuellt skulle det kunna bli en planskild bilväg och att gång- och 

cykelvägen är kvar i nuvarande läge.  

Gå vidare: SEB är inte klar men kostnaden jämfört med den låga nyttan gör att det är svårt att se en 

stor fördel med lösningen. Trafiken förskjuts bara något åt nordost och den tid man sparar på att 

slippa vänta på att bommarna vid järnvägen ska gå upp förlorar många bilister på omvägen. Och blir 

det ingen förbifart så blir det t.o.m. längre väg där trafiken på väg 156 måste gå genom Skene.  

 

C 3 Inför fjärrstyrning eller ERTMS på Viskadalsbanan. European Rail Traffic 

 Management System (ERTMS) är ett EU-gemensamt signalsystem. 

Berörd brist: Dagens signalsystem är gammalt och styrs till stor del manuellt. Långa fälltider för 

bommarna vid planpassagen upplevs som en brist utifrån otillförlitlighet i restid. Detta kan indirekt 

skapa stress hos trafikanter som kan yttra sig i att hastighetsbegränsningar inte hålls, vårdslösa 

omkörningar inträffar med mera. Kommande exploateringar vid Kungsfors riskerar att ytterligare spä 

på problematiken.  

Åtgärdens effekt: Minskar sårbarheten vid bomfällningar.  

Ansvarig för genomförande: Trafikverket.  

Gå vidare: Nej. Det finns inga avsatta medel och därmed finns i dagsläget inga konkreta planer på 

fjärrstyrning. Åtgärden är allt för dyr och kan ej motiveras med fälltidsproblematiken vid passagen i 

Skene.  

ERTMS är endast infört på pilotbanorna Ådals- och Botnia-, Haparanda- samt Västerdalsbanan i 

dagsläget.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 3 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 

Page 512 of 1185



 

121 
 

 

C 4 Digital informationsskylt om bomfällningstider.  

Berörd brist: Bomfällningar skapar risk för väntetider för trafikanter. Detta kan skapa otillförlitlighet i 

restid, men även indirekt skapa stress hos trafikanter som kan yttra sig i att hastighetsbegränsningar 

inte hålls, vårdslösa omkörningar inträffar med mera. Kommande exploateringar vid Kungsfors 

riskerar att ytterligare spä på problematiken.   

Åtgärdens effekt: Genom att tillgodo se trafikanter med information kring bomfällningstider kan 

irritation och stress bland trafikanterna minskas.  

Ansvarig för genomförande: Trafikverket.  

Gå vidare: Ja 

C 5 Standardhöjning av hållplatser 

C 5a; Skene Torget läge A/riktning Svenljunga; anlägg hållplatsficka, samla anslutningar, se över 

parkeringssituationen, tydliggör ytor mellan tomtmark och gata/väg, tillgänglighetsanpassning 

C 5b; Hedbovägen – läge A/riktning Göteborg; anlägg hållplatsficka 

Berörd brist:  

Skene Torget; Idag stannar bussen på väg 156 när den ska angöra Skene Torget. I anslutning till 

hållplatsen finns även parkeringar med backande bilar. Detta skapar minskad trafiksäkerhet och 

trygghet för oskyddade trafikanter. Detta kan också orsaka farliga omkörningar och ojämnare 

trafikflöde för motorfordonstrafiken.  

Hedbovägen; hållplatsläget saknar tillräcklig djup. Detta innebär att bussen, då den hämtar upp 

resenärer, blir stående med någon del ute i körbanan. Detta kan förorsaka uppbromsningar, farliga 

omkörningar och ojämnare trafikflöde. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden ökar trafiksäkerhet och trygghet för samtliga trafikslag. Åtgärden vid 

Skenetorget kan även öka attraktiviteten och trivseln för platsen.  

Ansvarig för genomförande: Trafikverket i samråd med Marks kommun och Västtrafik. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning:  Åtgärderna 

bedöms under 1 miljon kronor 

/lokalisering.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärderna vid 

Skene Torget bedöms kosta under 1 

miljon kronor. Beroende på hur stor 

eventuell ombyggnation av närområdet 

blir kan kostnaden hamna i spannet 1–3 

miljoner kronor.  
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Gå vidare:  

Ja angående Skene Torget är utpekad inom Nationell plan inom projekt "Hållplatser för alla". I 

anslutning till tillgänglighetsanpassningen bör en översyn kring närområdet ske. Viktigt att samråd 

sker med kringliggande verksamheter innan beslut om åtgärd tas. Se C 7a samt C 8 för andra åtgärder i 

anslutning till Skene Torget. 

Nej angående Hedbovägen. Det finns inte tillräckligt med yta för åtgärden. Dock bör en eventuell flytt 

utredas i anslutning till åtgärd vid korsningen Hedbovägen/väg 156/Håvengatan. Diskussion kring 

frågan bör tas i samband med detaljplan för Skene 72:1, Kungsfors fabriker. 

 

C 6 Borttagande av hållplatser 

C 6a; Vallgatan (enkelsidig)  

C 6b; Varbergsvägen 72 (enkelsidig) 

Berörd brist: Önskemål om att kortare restiden för kollektivtrafiken.  

Åtgärdens effekt: Vissa resenärer får längre till hållplatsen. Dock kan en minskning av restiden sett till 

hela resan Skene till Göteborg innebära fler kollektivtrafikresenärer, vilket i sin tur kan bidra till att 

avlasta, eller åtminstone inte till att öka belastningen på vägsystemet. 

Ansvarig för genomförande: Västtrafik i samråd med Marks kommun och Trafikverket. 

Gå vidare:  

Ja angående Varbergsvägen. Bristande resandeunderlag (få påstigande) gör att hållplatsen knappt 

används idag. Närhet till andra hållplatser med högre standard finns. 

Ja angående Vallgatan. Hållplatsen trafikeras ej av någon linje mot Göteborg och är belägen mycket 

nära Skene station. Dock är hållplatsen lokaliserad utanför Erikshjälpens affär, vilket kan ses som en 

form av målpunkt, framför allt för äldre. Innan beslut kring borttagande tas bör samråd ske med 

affären samt med eventuella intresseorganisation för äldre och eller funktionsnedsatta.  

 

C 7 Tillgänglighetsanpassa gc-passager samt övergångställe över väg 156  

  

C 7a; Övergångsställe vid Skene Torget (signal) saknar förhöjd kantsten, "nollad kantsten", taktila 

plattor samt refug. Även skylt för övergångsställe saknas. Se även C 5a och C 8. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Kostnad bedöms 

ej då ingen fysisk ändring anses 

nödvändig. Det som krävs är borttagande 

av hållplatsutrustning samt 

tidtabellsändring. 
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C 7b, 2 signalreglarede övergångsställe vid korsningen Varbergsvägen/väg 156 (signal) saknar förhöjd 

kantsten, "nollad kantsten" samt taktila plattor. Övergångsställena saknar även skyltning i vissa 

riktningar. 

C 7c; Övergångsställe mellan parkeringsplats Kungsfors och Kungsfors fabrik saknar förhöjd kantsten, 

"nollad kantsten" samt taktila plattor. 

C 7d; Övergångsställe väster om korsningen Vallgatan/väg 156 saknar förhöjd kantsten, "nollad 

kantsten" samt taktila plattor.  

C 7e; Gång- och cykelpassage strax norr om Viskadalsbanan saknar förhöjd kantsten, "nollad kantsten" 

samt taktila plattor. 

C 7f; Övergångsställe i anslutning till korsningen Hedbovägen/väg 156/Håvengatan saknar förhöjd 

kantsten, "nollad kantsten" samt taktila plattor. Se även C 13. 

Berörd brist: Övergångställen samt gång- och cykelpassager som inte är tillgänglighetsanpassade 

innebär en brist i tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Otillgängligheten har en särskilt negativ 

påverkan på funktionsnedsatta, men även äldre, personer med barnvagn eller liknade påverkas 

negativt. Övergångsställen som inte är hastighetssäkrade kan inge en falsk trygghet och öka risken för 

olyckor vid passager av vägen.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter som korsar väg 156.  

Ansvarig för genomförande: Trafikverket i samråd med Marks kommun. 

Gå vidare: Ja. Diskussion kring prioritering bör ske i samråd med Marks kommun. Se C 9 för 

övergångstället vid korsningen väg 156/Tingsvägen. 

C 7f; Eventuellt kommer detta övergångställe byggas om i samband med åtgärder kopplade till 

detaljplan för Skene 72:1, Kungsfors fabriker. Innan eventuell åtgärd genomförs bör information kring 

detta projekt inhämtas. 

 

C 8 Förstärk bilisternas uppmärksamhet vid ljusreglerade övergångstället 

vid Skene torget. Trafiksignalen placeras i portal över vägen. Refug 

anläggs så oskyddade trafikanterna endast behöver passera en vägbana i 

taget.  

Berörd brist: Otrygghet för oskyddade trafikanter, särskilt barn nyttjar övergångstället då detta är en 

del av skolvägen för många barn. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden ökar trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärderna 

bedöms kosta under 1 miljon 

kronor/lokalisering.  
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Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Ja. Övergångstället nyttjas av många barn och unga. Hög trafiksäkerhet och trygghet är 

mycket viktigt vid detta övergångställe. Se även C 7a för åtgärder kopplat till tillgänglighet på 

övergångstället och C 5a för åtgärder kopplade till hållplatsen Skene Torget. 

 

C 9 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kopplade till oskyddade trafikanter vid 

korsningen väg 156/Tingsvägen. Målbilden är en trygg, trafiksäker, gen 

och ljusreglerad passage över väg 156 för fotgängare och cyklister. 

Berörd brist: Bristen berör otrygghet och otydlighet för oskyddade trafikanter. En stor andel barn 

nyttjar övergångstället då detta är en del av skolvägen för många barn. Detta ökar behovet av tydlighet 

och trygghet vid övergångstället. 

Åtgärdens effekt: Ökar trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Ja. utformning utreds i senare skede. Målbilden ska vara rakare och trafiksäkrare väg för 

gång och cykel. 

 

C 10 Trafiksäkrare och tryggare lösning för oskyddade trafikanter på 

planpassagen vid järnvägen. 

Berörd brist: Otrygghet och otydlighet för oskyddade trafikanter. Oskyddade trafikanter nyttjar inte 

alltid gång- och cykelvägen som går parallellt med väg 156 vid plankorsningen för Viskadalsbanan. 

Dessa genar nordöster om väg 156 och går i/nära körbanan. 

Åtgärdens effekt: Ökar trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Ja, utformningsförslag bör tas fram i samråd med Marks kommun.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärden bedöms 

kosta under 1 miljon kronor. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärderna 

bedöms kosta 3 miljoner 

kronor/lokalisering.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärderna 

bedöms kosta under 1 miljon kronor.  
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C 11 Anlägg gång- och cykelväg (cirka 600 meter) på norra sidan av väg 156, 

(Sträcka korsningen Varbergsvägen/Örbyvägen – Skrålabäcksgatan). 

Berörd brist: Avsaknad av genomgående cykelväg kan få cyklister att nyttja vägbanan. Detta skapar 

otrygghet och minskad trafiksäkerheten hos cyklister. Minskad attraktivitet för transportslaget kan bli 

en effekt av detta. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden ökar trafiksäkerhet och trygghet för cyklister.  

Ansvarig för genomförande: Trafikverket i samråd med Marks kommun. 

Gå vidare: Ja. Marks kommun förordar dragning längs väg 156. Endast en av dragningarna C 11 eller C 

12 anses nödvändig för att lösa bristen.  

 

C 12 Anlägg gång- och cykelväg/cykelfält (cirka 710 m) på kommunala 

 Gästgivaregatan (Sträcka korsningen Varbergsvägen/Örbyvägen – 

 Skrålabäcksgatan). Gästgivaregatan passerar kommunala skolor och biblioteket. 

Berörd brist: Avsaknad av genomgående cykelväg kan få cyklister att nyttja vägbanan. Detta skapar 

otrygghet och minskad trafiksäkerheten hos cyklister. Minskad attraktivitet för transportslaget kan bli 

en effekt av detta. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden ökar trafiksäkerhet och trygghet för cyklister. 

Ansvarig för genomförande: Marks kommun. 

Gå vidare: Nej. Marks kommun förordar dragning längs väg 156. Endast en av dragningarna C 11 eller 

C 12 anses nödvändig för att lösa bristen. 

 

C13 Korsningsåtgärd vid korsningen Hedbovägen/väg 156/Håvengatan. 

Berörd brist: Korsningen är otrygg med avseende på sikt och hög trafikbelastning. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 4 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärden bedöms 

kosta ca 3 miljoner kronor.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 4/2 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärden bedöms 

kosta 1–3 miljoner kronor. 

Schablonkostnad för gång- och cykelväg i 

tätort är 5 000 kr/m (GKI-mall).  

Under 1 miljon kronor om cykelfält målas. 
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Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms öka trafiksäkerhet och trygghetskänslan hos 

motorfordonstrafikanterna. Åtgärden ökar kapaciteter i korsningen och därigenom möjligheten för 

anslutande trafik att köra ut på väg 156. 

Ansvarig för genomförande: Kommunen, i anslutning till detaljplan för Skene 72:1, Kungsfors fabriker. 

Gå vidare: Nej inom denna åtgärdsvalsstudie. Ja, i anslutning till exploatering i samband med 

detaljplan för Skene 72:1, Kungsfors fabriker. 

 

C 14 Hastighetssänkning till 40 km/h inom tätorten. 

Berörd brist: Oskyddade trafikanter passerar i plan längs hela sträckan, något som både minskar 

trafiksäkerheten och upplevs otryggt. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms öka trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Åtgärden bedöms 

även ha en positiv inverkan på luftkvaliteten i tätorten och på bullersituation för närboende. 

Ansvarig för genomförande: Marks kommun. 

Gå vidare:  

Nej, om inga andra fysiska åtgärder genomförs. 

Ja, om en den genomförs i samband med en fysisk ombyggnation av vägar. Endast sänkning kan skapa 

en falsk trygghet för oskyddade trafikanter som tror att fordonen håller en lägre hastighet än de gör. 

Det finns risk att motortrafikanterna inte kommer följa lägre hastighet om inte trafikmiljön talar för 

den. Statliga vägar, i tätort, är generellt byggda för 50 eller 70 km/h. 

Trafikverkets ståndpunkt är att då 40 km/h är en relativt låg hastighet. För att få efterlevnad av 

hastighetsbegränsningen ska inte sträckan vara för lång, max 400 meter föreslås. Samråd mellan 

Trafikverket och Marks kommun angående vissa delar av kommunens förslag på Rätt-fart-i-staden har 

skett.  

 

C 15 Ta bort befintliga parkeringsplatser längs väg 156 mellan Varbergsvägen 

och järnvägen och eventuellt ersätta dessa med längsgående parkering. 

Berörd brist: Befintliga parkeringsplatser genererar backrörelser över gångbana vilket minskar 

trafiksäkerheten och ökar otryggheten för oskyddade som nyttjar gångbanan. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 3 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej, då 

åtgärden är en del av exploateringen av 

Kungsfors. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 
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Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms öka trafiksäkerheten och tryggheten för oskyddade trafikanter. 

Åtgärden kan innebära att antalet parkeringsplatser i området minskar något.  

Ansvarig för genomförande: Marks kommun i samråd med Trafikverket.  

Gå vidare: Ja. Kommunen bör utreda konsekvenserna av att ta bort och göra om utformningen av 

parkeringsplatser. Marks kommunen bör även initiera ett arbete kring hur genomfarten 

gestaltningsmässigt kan förbättras för att öka attraktiviteten för centrum och lyfta fram ett med 

småskaligt trafikrum. 

  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 3 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej, då 

endast borttagande av parkeringsplatser 

inte är tillräckligt. Kommunen måste 

fundera hur man vill att genomfarten ska 

gestaltas.  

Page 519 of 1185



 

128 
 

8.6. Delen Väg 41 – väg 27 
För information kring åtgärder rekommenderade vid korsningen Tåstarpgatan, Tranemo se ÅVS 

Tåstarpsgatan, Tranemo samt Bilaga 5. 

För information kring åtgärder rekommenderade i Svenljunga se ÅVS Svenljunga samt Bilaga 6. 

D 1 Genomför en upprustning av vägmärken (skyltar) på sträckan.  

Berörd brist: Skyltarna har, enligt uppgift från Trafikverkets drift- och underhållsavdelning, låg 

standard vilket kan leda till att skyltarna får en försämrad reflektionsförmåga. Detta påverkar 

trafiksäkerheten på vägen negativt.  

Åtgärdens effekt: En upprustning av skyltarna skulle öka trafiksäkerheten på sträckan. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Ja. Initialt bör en grundlig inventering av befintliga skyltar genomföras. Detta för att ett 

aktuellt och korrekt underlag ska kunna tas fram. 

 

D 2 Ta ett samlat grepp kring kollektivtrafikfrågor genom en separat 

utredning som kan gå på djupet med att utreda och förslå åtgärder för 

kollektivtrafiken på sträckan. Studien ska fokusera på både 

infrastrukturen och trafikering. Deltagande parter bör vara Trafikverket, 

Västtrafik samt berörda kommuner. 

Berörd brist: Det finns ett stort antal hållplatser med få på- och avstigande på sträckan, det finns 

frågetecken kring om befintliga hållplatser och hållplatslägen är rätt lokaliserade samt det finns brister 

vad gäller långa avstånd mellan hållplatser och anslutande vägar. Det saknas gång- och 

cykelvägar/gångvägar till flera av hållplatserna. Vidare saknas säkra och trygga passager över väg 156 

vid flera hållplatser. Flera hållplatser saknar fickor för bussarna att stanna på. Vissa befintliga fickor är 

inte tillräckligt djupa för att bussarna ska komma av vägen. Flera hållplatsfickor upplevs luta kraftigt 

något som skapar problem vid halka samt när dörrar ska öppnas. Flera hållplatser saknar helt eller 

delvis tillgänglighetsanpassning inklusive belysning.  

Åtgärdens effekt: En utredning med samtliga berörda parter involverade skulle innebära ett 

helhetsgrepp på frågor rörande kollektivtrafiken på sträckan. Både fysisk infrastruktur samt 

trafikeringsfrågor bör diskuteras i forumet. Utredningen kan föreslå åtgärder som kan öka 

attraktiviteten för kollektivtrafiken och därmed öka marknadsandelen för densamma. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej, då en 

grundlig inventering av befintliga skyltar 

initialt bör genomföras.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 1 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej.  
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Ansvarig för genomförande: Västtrafik i samverkan med Trafikverket, Marks kommun, Svenljunga 

kommun samt Tranemo kommun. 

Gå vidare: Ja. 

 

D 3 Ändra skyltad hastighet till 60 km/h längs sträckan mellan Haby och Örby.  

Berörd brist: Den skyltade hastigheten är 50 respektive 70 km/h längs sträckan mellan Haby och 

Örby. Vägen är smal längs sträckan och det finns problem vad gäller sikt.  

Åtgärdens effekt: Ändrad skyltad hastighet till 60 km/h ger en mer enhetlig skyltad hastighet förbi de 

tätbebyggda områdena öster om Skene vilket kan bidra till ökad trafiksäkerhet och minskad 

bullerpåverkan för kringgående. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Nej, det är inte aktuellt att sänka hela sträckan till 60 km/h. Sträckan mellan Haby och 

Örby är cirka 2,7 km. Idag är cirka 500 meter reglerat med 50 km/h vid Haby med anledning av 

många enskilda anslutningar mot väg 156. Vägmiljön talar inte för en lägre hastighet än dagens 70 

km/h, det krävs fysiska förändringar för att sänka hastigheten. 

 

D4 Sätt upp fartkamera vid korsningen mellan väg 156 och väg 1526 (Örbyvägen).  

Berörd brist: Det har inkommit uppgifter om bristande hastighetsefterlevnad vid korsningen mellan 

väg 156 och 1526. 

Åtgärdens effekt: Fartkamera ökar hastighetsefterlevnaden vid aktuell korsning vilket i sin tur ökar 

trafiksäkerheten. Dock uppvisar den hastighetmätning som finns att tillgå låga uppmätta hastigheter 

för personbilar (cirka 45 km/h), högre för lastbilar med släp (drygt 70 km/h). Skyltad hastighet är 70 

km/h. En upphinnandeolycka har inträffat på platsen. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Nej, den uppmätta genomsnittliga hastigheten är låg och korsningen är inte särskilt 

olycksdrabbad.  

 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej.  
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D 5 Bredda vägen längs hela sträckan mellan Haby och Örby. 

Berörd brist: Sträckan är smal och krokig vilket påverkar trafiksäkerheten negativt. 

Åtgärdens effekt: En breddning av vägen bedöms öka trafiksäkerheten på sträckan.  

Ansvarig för genomförande: Trafikverket.  

Gå vidare: Nej. Längs sträckan finns idag en gång- och cykelväg anlagd. Att ta bort denna för att 

möjliggöra breddning av vägen anses ej förenligt med mål rörande trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter. Längs stora delar av sträckan finns även privata fastigheter. En breddning skulle medföra 

stora ingrepp i privata trädgårdar. Åtgärden bedöms ej vara samhällsekonomiskt försvarbar.  

 

D 6 Bredda vägen på en sträcka cirka 400 meter norr om Kungslid (delen Haby-Örby). 

Berörd brist: Sträckan är smal och krokig vilket påverkar trafiksäkerheten negativt. Trafikverket har 

tidigare satt upp räcke på sträckan men tvingades ta ner dessa då vägbanan upplevdes vara för smal 

för två mötande tunga fordon.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms öka trafiksäkerheten på sträckan.  

Ansvarig för genomförande: Trafikverket.  

Gå vidare: Ja. Dock bör effekten av åtgärd D 7 först utredas. Om önskad effekt kan uppnås med D 7 

behöver inte D 6 utföras. Åtgärden kräver troligtvis vägplan. 

 

D 7 Skrota berg längs sträckan mellan Haby och Örby för att möjliggöra 

uppsättande av räcke, särskilt på sträckan norr om Kungslid. 

Berörd brist: Sträckan är smal och krokig vilket påverkar trafiksäkerheten negativt. Trafikverket har 

tidigare satt upp räcke på sträckan men tvingades ta ner dessa då vägbanan upplevdes vara för smal 

för två mötande tunga fordon.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms öka trafiksäkerheten på sträckan. Dock kan åtgärden innebära en 

minskad trygghetskänsla för oskyddade trafikanter då dessa tvingas ut i vägbanan alternativt till ytan 

mellan räcket och bergsväggen. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 3 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 3/4 

 

Kostnadsuppskattning:  Kostnaden 

bedöms till ca 5 miljoner kronor. 2 Mkr 

till om vägplan krävs. 
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Ansvarig för genomförande: Trafikverket.  

Gå vidare: Ja. Dock bör det innan åtgärden genomförs utredas hur stort vägområde Trafikverket har. 

Om inte åtgärden ger tillräcklig effekt bör åtgärda D 6 övervägas. 

 

D 8 Sätt upp viltstängsel på båda sidor vägen mellan väg 41 och Örby.  

Berörd brist: Det har inkommit synpunkter på att ett viltstråk passerar över väg 156 i området.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden hindrar vilt från att passera vägen på sträckan mellan väg 41 och Örby 

vilket i sin tur minskar risken för viltolyckor på sträckan.  

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Nej, Trafikverkets expert på frågan anser inte att behovet finns på sträckan. 

 

D 9 Informera elever på skolor i Örby om vikten av att använda den 

planskilda gång- och cykelpassagen under väg 156 när man passerar väg 

156 även om denna innebär en omväg. Förstärk skyltning av passagen. 

Berörd brist: Oskyddade trafikanter passerar vägen i plan istället för att använda den planskilda 

passagen längre öster ut. De passager som sker i plan är inte trafiksäkra. Många barn rör sig över 

vägen då skola och fritidsanläggning ligger på olika sidor vägen.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms bidra till att de osäkra passagerna i plan minskar i området. Detta 

skulle i sin tur öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som passerar vägen.  

Ansvarig för genomförande: Marks kommun. 

Gå vidare: Ja.  

 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Kostnaden 

bedöms till 1–3 miljoner kr.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 1 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärden bedöms 

kosta under 1 miljon kronor.  
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D 10 Anlägg en ny planskild passage för gång- och cykel i närmare anslutning till 

 korsningen väg 156/ väg 1526 (Örbyvägen). 

Berörd brist: Oskyddade trafikanter passerar vägen i plan istället för att använda den planskilda 

passagen längre öster ut. De passager som sker i plan är inte trafiksäkra. Många barn rör sig över 

vägen då skola och fritidsanläggning ligger på olika sidor vägen.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms bidra till att de osäkra passagerna i plan minskar i området. Detta 

skulle i sin tur öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som passerar vägen. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Nej. Åtgärden bedöms ej vara samhällsekonomiskt försvarbar. Rekommenderad åtgärd är 

istället D 8. 

 

D 11 Förbättrad och utökad vägvisning till det kommunala vägnätet för 

fotgängare och cyklister mellan Skene och Örby.  

Berörd brist: Det saknas en länk i gång- och cykelvägnätet mellan Skene och Örby. Det är mer 

trafiksäkert att gå eller cykla längs det kommunala vägnätet än längs väg 156.   

Åtgärdens effekt: Åtgärden innebär att fotgängare och cyklister hänvisas till den säkraste vägen mellan 

Skene och Örby viket kan bidra till en ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 

Ansvarig för genomförande: Marks kommun. 

Gå vidare: Ja. Marks kommun planerar att anlägga en gång- och cykelväg längs Brättningstorpsvägen 

mellan väg 156 och Örby. I samband med detta bör skyltningen mellan Skene och Örby ses över på en 

mer övergripande nivå. 

 

D 12 Anlägg en trygg och trafiksäker passage för oskyddade trafikanter över väg 156 

 genom Strömsfors.  

Berörd brist: Det saknas säkra passagemöjligheter för oskyddade trafikanter i Strömsfors.  

Åtgärdens effekt: Bebyggelsen i Strömsfors är mycket utspridd och tydliga stråk mellan målpunkter 

saknas. Det finns en risk att en passage endast skulle användas av ett fåtal personer att oskyddade 

trafikanter även fortsättningsvis skulle passera längs hela sträckan.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 4 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej.  
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Ansvarig för genomförande: Trafikverket.  

Gå vidare: Nej, åtgärdens effekt skulle bli liten då troligtvis endast ett fåtal oskyddade trafikanter 

skulle ha nytta av en passage på grund av utspridd bebyggelse.  

 

D 13 Anlägg en trafiksäker och trygg passage för oskyddade trafikanter vid område för 

 detaljplan Kila 1:34 i Uddebo. 

Berörd brist: Det saknas trafiksäkra och trygga passagemöjligheter för oskyddade trafikanter vid 

område för planarbete för detaljplan Kila 1:34. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter som korsar väg 156 i 

området. 

Ansvarig för genomförande: Tranemo kommun i samband med detaljplan Kila 1:34.  

Gå vidare: Nej i denna åtgärdsvalsstudie (Ja, i anslutning till exploatering). 

 

D 14 Hastighetsäkra 50-sträckan genom Uddebo med fysisk åtgärd.  

Berörd brist: Det har inkommit uppgifter om bristande hastighetsefterlevnad på väg 156 genom 

Uddebo. 

Åtgärdens effekt: Hastighetssänkande åtgärder ökar hastighetsefterlevnaden på sträckan genom 

tätorten. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej, då 

kostnaden tas i anslutning till 

exploatering. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärden bedöms 

kosta under 1 miljon kronor om mindre 

åtgärder exempelvis chikaner anläggs. Om 

föreslagna åtgärder kräver breddning kan 

vägplan behöva upprättas och kostnaden 

bedöms då till 3 miljoner kronor. 

Vägen är cirka sju meter bred genom 

samhället. 
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Gå vidare: Ja. Initialt bör en mätning av hastigheterna ske. Fysiska åtgärder utförs om bristande 

hastighetsefterlevnad kan verifieras. Åtgärden bör kombineras med D 15 för förstärkt effekt. 

 

D 15 Förstärk känslan av tätortsentré i Uddebo. Exemplen på åtgärder kan 

vara att sätta upp tätortsskyltar, bredda vägen och bredda mittrefuger 

för att åstadkomma en större sidoförskjutning av trafiken.  

Berörd brist: Det har inkommit uppgifter om bristande hastighetsefterlevnad in mot Uddebo från båda 

håll. 

Åtgärdens effekt: Åtgärderna förstärker tätortskänslan och ökar hastighetsefterlevnaden. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Ja. Initialt bör en mätning av hastigheterna ske. Fysiska åtgärder utförs om bristande 

hastighetsefterlevnad kan verifieras. Åtgärden bör kombineras med D 14 för förstärkt effekt. 

  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärden bedöms 

kosta under 1 miljon kronor om mindre 

åtgärder väljs. Om föreslagna åtgärder 

kräver större breddning kan vägplan 

behöva upprättas och kostnaden bedöms  

då till ca 3 miljoner kronor. 
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D 16 Tillgänglighetsanpassa gc-passager och övergångställe över väg 156. 

D 16a; Två övergångsställen samt två passager i plan mellan cirkulationsplatsen 

Limmaredsvägen/Tåstarpsgatan/Brogatan och korsningen väg 156/Järnvägsleden (väg 1578) i 

Tranemo. De två övergångställena saknar förhöjd kantsten, "nollad kantsten" samt taktila plattor. De 

två passagerna saknar förhöjd kantsten, "nollad kantsten" samt taktila plattor. 

D 16b; Passage i Uddebo saknar förhöjd kantsten, "nollad kantsten" samt taktila plattor. Målningen på 

vägbanan är sliten. 

D 16c;4 passager mellan tätortsgränsen till cirkulationsplatsen 

Limmaredsvägen/Tåstarpsgatan/Brogatan i Tranemo saknar förhöjd kantsten, "nollad kantsten" samt 

taktila plattor.  

Berörd brist: Övergångställen samt gång- och cykelpassager som inte är tillgänglighetsanpassade 

innebär en otillgänglighet för oskyddade trafikanter. Otillgängligheten har en särskilt negativ påverkan 

på funktionsnedsatta, men även äldre, personer med barnvagn eller liknade påverkas negativt. 

Övergångsställen som inte är hastighetssäkrade kan inge en falsk trygghet och öka risken för olyckor 

vid passager av vägen.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter som korsar väg 156.

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Ja. Diskussion kring prioritering bör ske i samråd med Tranemo kommun. 

 

D 17 Gör övergångsställen till gångpassager på väg 156 genom Tranemo.  

Berörd brist: På väg 156 genom Tranemo finns en blandning av övergångställen och passager för 

oskyddade trafikanter. Dessa skiljer sig åt både utformnings- och regleringsmässigt. Detta kan skapa 

förvirring för oskyddade trafikanter, särskilt hos barn, men även för bilister. 

Åtgärdens effekt: En mer enhetlig utformning skulle göra trafiksituationen mer tydligt vilket i sin tur 

skulle bidra till en ökad trafiksäkerhet och trygghet.  

Ansvarig för genomförande: Trafikverket.  

Gå vidare: Nej, de övergångställen som finns är hastighetssäkrade. Övergångställena har funnits på 

platsen under en lång tid och om dessa tas bort finns risk för att oskyddade trafikanter ändå nyttjar 

passagen likt ett övergångställe. Risken bedöms då som större att en olycka sker. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärden bedöms 

kosta under 1 miljon kronor/lokalisering. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 
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D 18 Led om tung trafik längs Limmaredsvägen till väg 27 genom att förbjuda tung trafik 

 på Brogatan i Tranemo.  

Berörd brist: Andelen tung trafik är hög förbi Tranängsskolan vilket skapar en bristande trafiksäkerhet 

och trygghet för framförallt barn och unga som rör sig i området. 

Åtgärdens effekt: En omledning av tung trafik från väg 156 förbi Tranängsskolan bedöms öka 

trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, framförallt barn och unga. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket och Tranemo kommun. 

Gå vidare: Nej. Åtgärden är ej genomförbar då Trafikverket ej kan sätta denna begränsning på en 

allmän väg utan bärighetsbegräsningar. Se D 19 för alternativ lösning. 

 

D 19 Led om trafiken längs Limmaredsvägen till väg 27 genom att lägga om 

väg 156 till Limmaredsvägen fram till väg 27 i Tranemo. Brogatan 

övergår i kommunalt väghållarskap och byggs om med 

hastighetdämpade åtgärder likt Tåstarpsgatan. 

Berörd brist: Andelen tung trafik är hög förbi Tranängsskolan vilket skapar en trafikosäker situation 

för framförallt barn och unga som rör sig i området. 

Åtgärdens effekt: En omledning av tung trafik från väg 156 förbi Tranängsskolan bedöms öka 

trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, framförallt barn och unga. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket och Tranemo kommun. 

Gå vidare: Ja, till fortsatt utredning inom ramen för kommande åtgärdsvalsstudie rörande väg 27. 

Beslut om åtgärden kan ej tas innan ÅVS v 27 utrett om korsningen väg 27/Limmaredsvägen klarar av 

den ökning av tung trafik denna åtgärd skulle generera.  

  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 

 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej, då 

åtgärderna bör behandlas i kommande 

ÅVS för väg 27. 
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D 20 Anlägg gång- och cykelväg (cirka 500 meter) längs väg 156 mellan 

Åkerivägen i Tranemo och industriområdet Kjällsvedjan öster om 

Tranemo.  

Berörd brist: Gång- och cykelväg saknas mellan Åkerivägen och industriområdet Källsvedjan vilket gör 

att fotgängare och cyklister hänvisas till väg 156.  

Åtgärden skickades in med prioritet 4 av Tranemos kommun vid förra ansökningsperioden för 

cykelvägar längs regionala vägar 2017–2020. 

Åtgärdens effekt: Ökar trafiksäkerhet och trygghet genom att anlägga trafiksäker och trygg gång- och 

cykelväg mellan Tranemo tätort och industriområdet för fotgängare och cyklister. Åtgärden kan även 

bidra till att fler väljer cykel framför bil som transportmedel mellan målpunkterna, vilket i sin tur 

minskar klimatpåverkan. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket och Tranemo kommun. 

Gå vidare: Ja, till sträckan förutom breddning av bro. (För bron se åtgärd D 21)  

 

D 21 Bredda befintlig bro över väg 27 för att få ge mer plats åt oskyddade trafikanter.  

Berörd brist: Vägbron över väg 27 är smal och oskyddade trafikanter tvingas ut i vägbanan. Ca 30 m 

lång bro.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms ge en ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet mellan Tranemo tätort 

och industriområdet för fotgängare och cyklister. Åtgärden kan även bidra till att fler väljer cykel 

framför bil som transportmedel mellan målpunkterna, vilket i sin tur minskar klimatpåverkan. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Nej. Åtgärden bedöms ej vara samhällsekonomiskt försvarbar.  

 

D 22 Bredda hela väg 156 alternativt anlägg gångbana parallellt med väg 156 längs 

 sträckan för ökad trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter.  

Berörd brist: Väg 156 är mycket krokig och smal längs i stort sett hela sträckan. Oskyddade trafikanter 

tvingas ner i vägdiket. Detta påverkar framförallt barn och unga i anslutning till skolskjuts.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 4 

 

Kostnadsuppskattning: Gång- och 

cykelväg exklusive ny bro över väg 27 

bedöms kosta 3 miljoner kronor (2 Mkr 

till om vägplan krävs).  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 4 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 
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Åtgärdens effekt: Åtgärden innebär ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter, 

framförallt barn och unga. En breddning av vägen kan inbjuda till höjda hastigheter på sträckan.  

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Nej. Åtgärden är inte samhällsekonomiskt försvarbar. Berörda kommuner bör titta på 

möjligheten att skapa parallellvägnät i samband med detaljplanering. Specifika delsträckor kopplade 

till kollektivtrafiken kan lyfts inom ramen för åtgärd D 2. 

 

D 23 Ändra skyltad hastighet till 70 km/h i anslutning till korsningen mellan väg 156 och 

 väg 1551.  

Berörd brist: Den skyltade hastigheten är 80 km/h vid korsningen. Sikten är begränsad österut på 

grund av topografin. 

Åtgärdens effekt: Ändrad skyltad hastighet till 70 km/h bedöms bidra till ökad trafiksäkerhet.  

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Nej, det är inte aktuellt att sänka hastigheten på väg 156 vid korsningen med väg 1551. 

Sikten är begränsad österut med en svacka där fordon eventuellt kan ”gömmas”. Korsningen är 

reglerad med stopplikt för att man ska ha möjlighet att få bättre överblick över trafiksituationen. 

Årsdygnstrafik på väg 156 är 1235 fordon/dygn. Årsdygnstrafik på väg 1551 är 60 fordon/dygn. Det 

finns inget i trafikmiljön vid aktuell korsning som talar för en lägre hastighet än sträckorna före och 

efter korsningen med väg 1551. Hastighetsefterlevnaden skulle bli låg och trafikanterna från väg 1551 

invaggas i en falsk säkerhet. Att sänka hastigheten på väg 156 skulle även innebära plottrighet i skyltad 

hastighet. 

 

D 24 Sätt upp ATK/fartkamera vid korsningen i anslutning till korsningen mellan väg 156 

 och väg 1551.  

Berörd brist: Det har inkommit synpunkter på att hastigheten är hög i korsningen. Den skyltade 

hastigheten är 80 km/h vid korsningen, dock visar mätningar på låga medelhastigheter. Sikten är 

begränsad österut på grund av topografin. Inga olyckor har inträffat i korsningen under perioden 

2008-01-01 till 2017-12-31. 

Åtgärdens effekt: Fartkamera ökar hastighetsefterlevnaden vid aktuell korsning vilket i sin tur ökar 

trafiksäkerheten. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 4 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 
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Ansvarig för genomförande: Trafikverket 

Gå vidare: Nej, uppfyller inte kriterierna för uppsättande av ATK/fartkamera. 

 

D 25 Flytta anslutningen av väg 1551 längre österut.  

Berörd brist: Sikten i korsningen är begränsad österut på grund av topografin. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms bidra till ökad trafiksäkerhet. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Nej. Åtgärden bedöms inte vara samhällsekonomiskt försvarbar.  

 

D 26 Sätt upp ATK/fartkamera vid korsningen i anslutning till korsningen mellan väg 156 

 och väg 1548 (Haratången).  

Berörd brist: Den skyltade hastigheten är 50 km/h vid korsningen. Det finns ingen känd 

hastighetsmätning i anslutning till korsningen. En olycka har inträffat i korsningens närområde (ej i 

själva korsningen) under perioden 2008-01-01 till 2017-12-31. 

Åtgärdens effekt: Fartkamera bedöms öka hastighetsefterlevnaden vid aktuell korsning vilket i sin tur 

ökar trafiksäkerheten.  

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Nej, uppfyller inte kriterierna för uppsättande av ATK/fartkamera. 

 

 

D 27 Komplettera dagens skyltning i korsningen mellan väg 156 och väg 1548 

 (Haratången) med skyltar närmare korsningen. Gäller i västlig riktning. 

Berörd brist: Bristfällig skyltning vid korsningen.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 4 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 
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Åtgärdens effekt: Åtgärden ökar tydligheten vid korsningen och därmed trafiksäkerheten. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Ja. 

 

D 28 Flytta anslutningen i korsningen mellan väg 156 och väg 1548 (Haratången) längre 

 österut.  

Berörd brist: Sikten i korsningen är begränsad österut på grund av topografin. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms bidra till ökad trafiksäkerhet för motorfordon. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Nej. Åtgärden bedöms inte vara inte samhällsekonomiskt försvarbar.  

 

D 29 Genomför sidoområdesåtgärder  

Berörd brist: Det finns brister i sidoområdet, vilka minskar trafiksäkerheten längs sträckan. Bristerna 

kan bestå av berg, oeftergivliga stolpar, större träd och branter inom vägområdet. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms öka trafiksäkerheten för motorfordon. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Ja. En övergripande sidoområdesinventering har genomförts inom denna 

åtgärdsvalsstudie. Denna finns dokumenterad hos Trafikverket och kan användas som grund för en 

fördjupad inventering på plats. Utifrån den fördjupade inventeringen kan sedan åtgärdsförslag tas 

fram.   

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärden bedöms 

kosta under 1 miljon kronor. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 4 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej, då 

ytterligare utredning krävs. 
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8.7. Delen Väg 27 – länsgränsen mot Jönköpings län    
E 1 Genomför en upprustning av vägskyltar på sträckan.  

Berörd brist: Skyltarna har, enligt uppgift från Trafikverkets drift- och underhållsavdelning, låg 

standard vilket kan leda till att skyltarna får en försämrad reflektionsförmåga. Detta påverkar 

trafiksäkerheten på vägen negativt.  

Åtgärdens effekt: En upprustning av skyltarna skulle öka trafiksäkerheten på sträckan. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Ja. Initialt bör en grundlig inventering av befintliga skyltar genomföras. Detta för att ett 

aktuellt och korrekt underlag ska kunna tas fram. 

 

E 2 Ta ett samlat grepp kring kollektivtrafikfrågor genom en separat 

utredning som kan gå på djupet med att utreda och förslå åtgärder för 

kollektivtrafiken på sträckan. Studien ska fokusera på både 

infrastrukturen och trafikering. Deltagande parter bör vara Trafikverket, 

Västtrafik samt berörda kommuner. 

Berörd brist: Det finns ett stort antal hållplatser med få på- och avstigande på sträckan, det finns 

frågetecken kring om befintliga hållplatser och hållplatslägen är rätt lokaliserade samt det finns brister 

vad gäller långa avstånd mellan hållplatser och anslutande vägar. Det saknas gång- och 

cykelvägar/gångvägar till flera av hållplatserna. Vidare saknas säkra och trygga passager över väg 156 

vid flera hållplatser. Flera hållplatser saknar fickor för bussarna att stanna på. Vissa befintliga fickor är 

inte tillräckligt djupa för att bussarna ska komma av vägen. Flera hållplatsfickor upplevs luta kraftigt 

något som skapar problem vid halka samt när dörrar ska öppnas. Flera hållplatser saknar helt eller 

delvis tillgänglighetsanpassning inklusive belysning.  

Åtgärdens effekt: En utredning med samtliga berörda parter involverade skulle innebära ett 

helhetsgrepp på frågor rörande kollektivtrafiken på sträckan. Både fysisk infrastruktur samt 

trafikeringsfrågor bör diskuteras i forumet. Utredningen kan föreslå åtgärder som kan öka 

attraktiviteten för kollektivtrafiken och därmed öka marknadsandelen för densamma. 

Ansvarig för genomförande: Västtrafik i samverkan med Trafikverket, Marks kommun, Svenljunga 

kommun samt Tranemo kommun. 

Gå vidare: Ja 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej, då en 

grundlig inventering av befintliga skyltar 

initialt bör genomföras.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 1 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej.  
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E3 Bredda hela väg 156 alternativt anlägg gångbana parallellt med väg 156 för ökad 

 trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter.  

Berörd brist: Väg 156 är mycket krokig och smal längs i stort sett hela sträckan. Oskyddade trafikanter 

tvingas ner i vägdiket. Detta påverkar framförallt barn och unga i anslutning till skolskjuts.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade 

trafikanter, framförallt barn och unga. En breddning av vägen kan inbjuda till höjda hastigheter på 

sträckan.  

Ansvarig för genomförande: Trafikverket.  

Gå vidare: Nej. Åtgärden är inte samhällsekonomiskt försvarbar. Berörda kommuner bör titta på 

möjligheten att skapa parallellvägnät i samband med detaljplanering. Specifika delsträckor kopplade 

till kollektivtrafiken kan lyfts inom ramen för åtgärd E 2. 

 

E 4 Tillgänglighetsanpassa gång- och cykelpassager samt övergångställe 

över väg 156. 

E 4a; Passage i Ljungsarp förhöjd kantsten, "nollad kantsten" samt taktila plattor.  Se även E 5 

E 4b; Passage vid den västra tätortsentrén i Nittorp saknar förhöjd kantsten, "nollad kantsten" samt 

taktila plattor 

Berörd brist: Övergångställen samt gång- och cykelpassager som inte är tillgänglighetsanpassade 

innebär en otillgänglighet för oskyddade trafikanter. Otillgängligheten har en särskilt negativ påverkan 

på funktionsnedsatta, men även äldre, personer med barnvagn eller liknade påverkas negativt. 

Övergångsställen som inte är hastighetssäkrade kan inge en falsk trygghet och öka risken för olyckor 

vid passager av vägen.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter som korsar väg 156.  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 4 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 
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Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Ja. Diskussion kring prioritering bör ske i samråd med Tranemo kommun. 

 

E 5 Bygg om befintlig refug med övergångställe i Ljungsarp för att hindra 

fordon från att "gena". 

Berörd brist: Det finns uppgifter på att tung trafik genar vid passagen och kör i motgående riktning för 

att undvika sidoförskjutning.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms ge en ökad trafiksäkerhet för motorfordonstrafiken. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Ja, en ändamålsenlig utformning ökar trafiksäkerhet och trygghet. Trafikanter ska inte 

behöva riskera möte fordon i fel körriktning i sin fil. 

 

E 6 Anlägg gång- och cykelpassage på väg 156 vid Idrottsvägen i Nittorp.  

Berörd brist: Det saknas en trafiksäker och trygg passage av väg 156 för oskyddade trafikanter vid 

Idrottsvägen öster om korsningen med väg 1760.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms ge en ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för fotgängare och 

cyklister vid passage av väg 156. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket i samråd med Tranemo kommun. 

Gå vidare: Ja. 

 

 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärderna 

bedöms kosta under 1 miljon 

kronor/lokalisering. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärden bedöms 

kosta under 1 miljon kronor. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärden bedöms 

kosta under 1 miljon kronor. 
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E 7 Anlägg gång- och cykelväg på östra sidan väg 156 mellan Lillsjö 

bygdegård och Idrottsvägen i Nittorp.  

Berörd brist: Det saknas gång- och cykelväg längs väg 156 i Nittorp vilket gör att fotgängare och 

cyklister hänvisas till väg 156.Totalt sett är sträckan cirka 585 meter. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms ge en ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för fotgängare och 

cyklister i Nittorp. Åtgärden kan även bidra till att fler väljer cykel framför bil som transportmedel 

mellan målpunkter i Nittorp, vilket i sin tur minskar klimatpåverkan. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket och Tranemo kommun. 

Gå vidare: Ja, dock bör diskussion ske kring om den tidigare inskickade prioriteringsordningen vid 

förra ansökningsperioden för cykelvägar längs regionala vägar 2017–2020 fortfarande gäller. Denna 

sträcka finns ej med där. Se D 20 samt E 13 för sträckor som finns med i kommunens ansökan. 

Sträckan kan delas upp i etapper, exempelvis Lillsjö bygdegård - korsningen 

Limmaredsvägen/Grimsåsvägen (cirka 450 meter) och korsningen väg 156/väg 1720 

(Limmaredsvägen/Grimsåsvägen)-Idrottsvägen (cirka 135 meter). 

 

E 8 Anlägg gång- och cykelväg längs väg 156 på sträckan mellan Hestravägen 

och förskolan i Ljungsarp.  

Berörd brist: Det saknas en länk i gång- och cykelvägnätet mellan Hestravägen och förskolan i 

Ljungsarp vilket gör att fotgängare och cyklister hänvisas till väg 156. Sträckan är en del av en skolväg 

på ca 200 m. 

Åtgärden skickades in med prioritet 5 av Tranemo kommun har vid förra ansökningsperioden för 

cykelvägar längs regionala vägar 2017–2020. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms ge en ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för fotgängare och 

cyklister i Ljungsarp. Åtgärden kan även bidra till att fler väljer cykel framför bil som transportmedel 

mellan målpunkter i Ljungsarp, vilket i sin tur bidrar till att minska klimatpåverkan. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket och Tranemo kommun. 

Gå vidare: Ja. 

 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 3/4 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärden bedöms 

kosta 3 miljoner kronor. 2 Mkr till om 

vägplan krävs. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 3/4 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärden bedöms 

kosta 1.2 miljoner kronor enligt 

kommunens ansökan.  
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E 9 Ändra regleringen till stopp för trafik från Grimsåsvägen vid korsningen 

mellan väg 156 och väg 1720 (Limmaredsvägen/Grimsåsvägen) i Nittorp. 

Stäng ut-/infart från parkeringen i korsningen.  

Berörd brist: Upplevd osäkerhet och bristande trafiksäkerhet i korningen mellan väg 156 och väg 1720 

i Nittorp. Sikten från Grimsåsvägen är begränsad i korsningen.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms bidra till en ökad tydlighet vid korsningen och därmed en ökad 

trafiksäkerhet. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Ja. 

 

E 10 Flytta vägskyltar från väg 1728 till södra sidan korsningen mellan väg 

156 och väg 1728 (mot Dalstorp). Sätt upp ny vägskylt vid korsningen i 

riktning mot väster.  

Berörd brist: Upplevd osäkerhet och bristande trafiksäkerhet i korningen mellan väg 156 och väg 1728 

(mot Dalstorp). Det saknas skyltning i korsningen riktning mot väster.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms bidra till en ökad tydlighet och trafiksäkerhet i korsningen.  

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Ja.  

 

E 11 Skapa dialog om trafiksäkerhet vid hållplats Ljungsarp med 

vårdnadshavare som hämtar och lämnar barn med bil vid hållplatsen.  

Berörd brist: Hållplats Ljungsarp i sig är av god standard, dock finns problem med höga hastigheter 

bland vårdnadshavare som hämtar och lämnar sina barn i bil vid hållplatsen. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms ge en ökad medvetenhet om trafiksäkerheten på hållplatsen samt 

bidra sänkta hastigheter i området. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärden bedöms 

kosta under 1 miljon kronor. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärden bedöms 

kosta under 1 miljon kronor. 
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Ansvarig för genomförande: Tranemo kommun. 

Gå vidare: Ja. 

 

E 12 Komplettera hållplats Ljungsarp med kontrastmarkering.  

Berörd brist: Hållplats Ljungsarp inte fullt ut tillgänglighetsanpassad då kontrastmarkering saknas.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms ge en ökad tillgänglighet vid hållplatsen för framförallt 

funktionshindrade och äldre. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Ja. 

 

E 13 Genomför hastighetssänkande åtgärder, i form av exempelvis chikaner, på väg 156 

 genom Ljungsarp.  

Berörd brist: Det finns en upplevelse av bristande hastighetsefterlevnad på väg 156 genom Ljungsarp.  

Åtgärdens effekt: De upplevda höga hastigheterna bekräftas inte av hastighetsmätningar på väg 156 i 

Ljungsarp. Effekten av hastighetssänkande åtgärder bedöms därför vara begränsad 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Nej, då inga höga hastigheter bekräftats. 

 

E 14 Samordning av snöröjning kring länsgränsen. 

Berörd brist: Samordning av snöröjning saknas vid länsgränsen.  

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms bidra till att säkerställa en effektiv snöröjning kring länsgränsen. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 1 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärden bedöms 

kosta under 1 miljon kronor. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Åtgärden bedöms 

kosta under 1 miljon kronor. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 
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Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Ja. Åtgärden kan hanteras internt på Trafikverket.  

 

E 15 Genomför sidoområdesåtgärder 

Berörd brist: Det finns brister i sidoområdet, vilka minskar trafiksäkerheten längs sträckan. Bristerna 

kan bestå av berg, oeftergivliga stolpar, större träd och stup inom vägområdet. 

Åtgärdens effekt: Åtgärden bedöms öka trafiksäkerheten för motorfordon. 

Ansvarig för genomförande: Trafikverket. 

Gå vidare: Ja. En övergripande sidoområdesinventering har genomförts inom denna 

åtgärdsvalsstudie. Denna finns dokumenterad hos Trafikverket och kan användas som grund för en 

fördjupad inventering på plats. Utifrån den fördjupade inventeringen kan sedan åtgärdsförslags tas 

fram. 

 

  

Steg enligt fyrstegsprincipen: 1 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej. 

Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

 

Kostnadsuppskattning: Bedöms ej, då 

ytterligare utredning krävs 
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9. Måluppfyllnad 
Samtliga åtgärder som inte direkt valts bort har bedömts översiktligt utifrån överenskomna mål, se 

Tabell 6. Åtgärderna har bedömts utifrån i vilken utsträckning de bidrar till att respektive målen 

uppfylls, alternativt om åtgärder motverkar målen. Åtgärder vilka bidrar i stor utsträckning till att 

målet uppfylls för endast ett trafikantslag markeras med "Åtgärden bedöms bidra till att målet 

uppfylls". 

 

 

 

 

 

 
Tabell 6. Indelning för bedömning av uppfyllande av effektmål. 
 

Åtgärderna har även bedömts utifrån de överenskomna aspekterna. En anmärkning med grön 

respektive röd pil har gjorts baserat på om åtgärderna förbättrar för eller motverkar hygienfaktorerna.  

  

  Åtgärden bedöms i stor utsträckning motverka att målet uppfylls 

  Åtgärden bedöms motverka att målet uppfylls 

  Åtgärden bedöms varken motverka eller bidra till att målet uppfylls 

  Åtgärden bedöms bidra till att målet uppfylls 

  Åtgärden bedöms i stor utsträckning bidra till att målet uppfylls 
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Tabell 7 Måluppfyllnad Övergripande åtgärder 

 
  

Ö
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rgrip
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d
e

 åtgärd
e

r

Åtgärderna ska verka för att öka 

trafiksäkerheten för samtliga 

användare av väg 156.

Åtgärderna ska verka för ökad 

trygghet för oskyddade trafikanter

Åtgärderna ska verka för att öka 

tillgängligheten för samtliga 

användare av väg 156.

Skene tätort: Trafiksäkerhet för 

oskyddade trafikanter och tydligare 

trafikmiljöVäg 40 – väg 27: Tillgänglighet och 

trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter som ska ta sig till/från 

hållplatser

Väg 40 – Skene: Tillförlitlig restid

Väg 27 – länsgräns: Framkomlighet 

för godstrafik

Minskad klimatpåverkan

Inte ökade störningar (buller, 

barriäreffekt, osv)

Ökad hastighetsefterlevnad

 Skolskjutsresor

Transporter kopplade till jordbruk

 Turism för alla transportslag 

Resor till och från Landvetter flygplats
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Tabell 8 Måluppfyllnad Väg 40-Skene 

 
  

 V
äg 4

0
 – Ske

n
e

Åtgärderna ska verka för att öka 

trafiksäkerheten för samtliga användare av 

väg 156.

Åtgärderna ska verka för ökad trygghet för 

oskyddade trafikanter

Åtgärderna ska verka för att öka 

tillgängligheten för samtliga användare av 

väg 156.

Skene tätort: Trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter och tydligare trafikmiljö

Väg 40 – väg 27: Tillgänglighet och 

trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som 

ska ta sig till/från hållplatser

Väg 40 – Skene: Tillförlitlig restid

Väg 27 – länsgräns: Framkomlighet för 

godstrafik

Minskad klimatpåverkan

Inte ökade störningar (buller, barriäreffekt, 

osv)

Ökad hastighetsefterlevnad

 Skolskjutsresor

Transporter kopplade till jordbruk

 Turism för alla transportslag 

Resor till och från Landvetter flygplats
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Tabell 9 Måluppfyllnad Väg 40 - Skene 

 
  

 V
äg 4

0
 – Ske

n
e

Åtgärderna ska verka för att öka 

trafiksäkerheten för samtliga användare av 

väg 156.

Åtgärderna ska verka för ökad trygghet för 

oskyddade trafikanter

Åtgärderna ska verka för att öka 

tillgängligheten för samtliga användare av 

väg 156.

Skene tätort: Trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter och tydligare trafikmiljö

Väg 40 – väg 27: Tillgänglighet och 

trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som 

ska ta sig till/från hållplatser

Väg 40 – Skene: Tillförlitlig restid

Väg 27 – länsgräns: Framkomlighet för 

godstrafik

Minskad klimatpåverkan

Inte ökade störningar (buller, barriäreffekt, 

osv)

Ökad hastighetsefterlevnad

 Skolskjutsresor

Transporter kopplade till jordbruk

 Turism för alla transportslag 

Resor till och från Landvetter flygplats
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Tabell 10 Måluppfyllnad Väg 40-Skene 

 
  

 V
äg 40 – Sken

e

Åtgärderna ska verka för att öka 

trafiksäkerheten för samtliga användare av 

väg 156.

Åtgärderna ska verka för ökad trygghet för 

oskyddade trafikanter

Åtgärderna ska verka för att öka 

tillgängligheten för samtliga användare av 

väg 156.

Skene tätort: Trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter och tydligare trafikmiljö

Väg 40 – väg 27: Tillgänglighet och 

trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som 

ska ta sig till/från hållplatser

Väg 40 – Skene: Tillförlitlig restid

Väg 27 – länsgräns: Framkomlighet för 

godstrafik

Minskad klimatpåverkan

Inte ökade störningar (buller, barriäreffekt, 

osv)

Ökad hastighetsefterlevnad

 Skolskjutsresor

Transporter kopplade till jordbruk

 Turism för alla transportslag 

Resor till och från Landvetter flygplats
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Tabell 11 Måluppfyllnad genom Skene 

 
  

D
elen

 gen
o

m
 Sken

e

Åtgärderna ska verka för att öka 

trafiksäkerheten för samtliga användare av 

väg 156.

Åtgärderna ska verka för ökad trygghet för 

oskyddade trafikanter

Åtgärderna ska verka för att öka 

tillgängligheten för samtliga användare av 

väg 156.

Skene tätort: Trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter och tydligare trafikmiljö

Väg 40 – väg 27: Tillgänglighet och 

trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som 

ska ta sig till/från hållplatser

Väg 40 – Skene: Tillförlitlig restid

Väg 27 – länsgräns: Framkomlighet för 

godstrafik

Minskad klimatpåverkan

Inte ökade störningar (buller, barriäreffekt, 

osv)

Ökad hastighetsefterlevnad

 Skolskjutsresor

Transporter kopplade till jordbruk

 Turism för alla transportslag 

Resor till och från Landvetter flygplats
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Tabell 12 Måluppfyllnad Väg 41-väg 27 

 
  

V
äg 41 – väg 27

Åtgärderna ska verka för att öka 

trafiksäkerheten för samtliga användare av 

väg 156.

Åtgärderna ska verka för ökad trygghet för 

oskyddade trafikanter

Åtgärderna ska verka för att öka 

tillgängligheten för samtliga användare av 

väg 156.

Skene tätort: Trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter och tydligare trafikmiljö

Väg 40 – väg 27: Tillgänglighet och 

trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som 

ska ta sig till/från hållplatser

Väg 40 – Skene: Tillförlitlig restid

Väg 27 – länsgräns: Framkomlighet för 

godstrafik

Minskad klimatpåverkan

Inte ökade störningar (buller, barriäreffekt, 

osv)

Ökad hastighetsefterlevnad

 Skolskjutsresor

Transporter kopplade till jordbruk

 Turism för alla transportslag 

Resor till och från Landvetter flygplats
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Tabell 13 Måluppfyllnad Väg 27-länsgränsen 

  

V
äg 27 – län

sgrän
sen

 

Åtgärderna ska verka för att öka 

trafiksäkerheten för samtliga användare av 

väg 156.

Åtgärderna ska verka för ökad trygghet för 

oskyddade trafikanter

Åtgärderna ska verka för att öka 

tillgängligheten för samtliga användare av 

väg 156.

Skene tätort: Trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter och tydligare trafikmiljö

Väg 40 – väg 27: Tillgänglighet och 

trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som 

ska ta sig till/från hållplatser

Väg 40 – Skene: Tillförlitlig restid

Väg 27 – länsgräns: Framkomlighet för 

godstrafik

Minskad klimatpåverkan

Inte ökade störningar (buller, barriäreffekt, 

osv)

Ökad hastighetsefterlevnad

 Skolskjutsresor

Transporter kopplade till jordbruk

 Turism för alla transportslag 

Resor till och från Landvetter flygplats
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10. Åtgärdspaket och samlad effektbedömning 
För att underlätta beställning och konsekvensbedömning har de enskilda åtgärderna paketerats. På 

följande sidor beskrivs kortfattat de olika paketen och effektbedöms utifrån fördelning av nyttor 

mellan olika grupper i samhället, de transportpolitiska målen samt en samhällsekonomisk nytto-

kostnadsbedömning. Slutligen redogörs för förslag till fortsatt hantering och finansiering samt 

ansvariga aktörer för genomförandet. För bedömning av samlade effekter av paketen har enkel SEB 

utan samhällsekonomisk kalkyl för paketen använts. Följande paket föreslås och utvärderas:  

 Övergripande åtgärder; paket Mobility management och påverkan 

 Övergripande åtgärder; paket Drift och underhåll 

 Delen väg 40–Skene; paket Kollektivtrafik – icke fysiska åtgärder 

 Delen väg 40–Skene; paket Kollektivtrafik – fysiska åtgärder 

 Delen väg 40–Skene; paket Oskyddade trafikanter 

 Delen väg 40–Skene; paket Restid för motorfordon 

 Delen väg 40–Skene; Övrigt 

 Delen genom Skene; paket Oskyddade trafikanter 

 Delen genom Skene; paket Kollektivtrafik 

 Delen genom Skene; paket Attraktiv tätort 

 Delen väg 41–väg 27; paket Kollektivtrafik 

 Delen väg 41–väg 27; paket Tätort 

 Delen väg 41–väg 27; paket Sträcka 

 Delen väg 27–länsgräns; paket Kollektivtrafik 

 Delen väg 27–länsgräns; paket Tätort 

 Delen väg 27–länsgränsen; paket Sträcka 

För större åtgärder såsom förbifart Skene samt för 2+1 sträckorna väg 503 (Lindomevägen)-Kåhult, 

Sandvad-Härsjön samt Hjortorps Hede - Bonared behöver fullständig SEB med samhällsekonomisk 

kalkyl SEB-metoden utföras. Det görs samtidigt eller efter remiss. 
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10.1. Övergripande åtgärder; paket Mobility management och påverkan 
A 1 - Marknadsföring av kollektivtrafiken via exempelvis konventionell reklam och prova-på-

kampanjer och/eller genom direktbearbetning och marknadsföring av kollektivtrafik på 

arbetsplatser, skolor med flera.   

A 2 - Skapa förutsättningar för mer cykeltrafik, exempelvis genom att införa lånecyklar för 

kommunens anställda (och invånare) och genomföra informationskampanjer för ökat cyklande. 

A 7 - Befintliga bostadsområden förtätas så att närhet till samhällsservice och kollektivtrafik ökar. 

A 8 - Utarbeta parkeringsstrategier med tydligt syfte att prioritera hållbara färdsätt.  

A 12 - Informationsskärmar med busslinjer, avgångstider och hållplatslägen vid större 

arbetsplatser och offentliga målpunkter.  

A 13 - Digitala samåkningsportaler och appar för kommunens anställda eller på privata företag.  

A 14 - Möjliggör och uppmuntra till flexibla arbetstider och distansarbete för kommunens 

anställda. 

A 15 - Uppmuntra resfria möten, dels inom den kommunala förvaltningen, dels för privata företag 

i kommunerna. 

Samhällsekonomisk nytto-kostnadsbedömning:  

 Fler fotgängare, cyklister, samåkare och resenärer med kollektivtrafiken som följd av 

informationskampanjer. 

 Förbättrade förutsättningar för ett hållbart resande genom införande av lånecyklar, mer 

samåkning, mer distansarbete, fler resfria möten samt översyn av parkeringsregleringen.  

 Samhällsplanering möjliggör för fler att välja hållbara färdmedel.  

 Högre energieffektivitet samt minskad buller- och klimatpåverkan som följd av förbättrade 

förutsättningar för ett hållbart resande. 

Kostnadsbedömning: Nyttorna/effekterna bedöms väl motsvara kostnaderna för åtgärderna. 

Fördelning av nyttor mellan olika grupper: Lösningarna gynnar framför allt de oskyddade 

trafikanterna, fotgängare och cyklister, samt resenärer med kollektivtrafiken. Åtgärderna gynnar 

mest förvärvsarbetande. 
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Transportpolitisk måluppfyllelse: 

Funktionsmålet: 

 Förbättrad tillgänglighet för 

oskyddade trafikanter, 

fotgängare och cyklister, samt 

resenärer med 

kollektivtrafiken. 

Hänsynsmålet: 

 Högre energieffektivitet.  

 Minskad buller- och klimatpåverkan. 

 Förbättrad folkhälsa genom fler fotgängare och 

cyklister. 

Förslag till fortsatt planering och hantering: Samverkan mellan Västtrafik och berörda kommuner 

vid planering och utförande av åtgärderna. Ett flertal av åtgärderna bör planeras in i samband med 

nya exploateringar, nya linjedragningar av kollektivtrafik, med mera.  

Förslag till genomförandetid; 

Kort sikt 2019–2024 Medellång sikt 2024–2033 Lång sikt 2033- 

A 1, A2, A 7, A 8, A 12 - A15   

 

Förslag till finansiering: Finansiering av berörda kommuner eller via Västtrafik. Vissa åtgärder 

kräver finans och engagemang av privata aktörer.  

 

 

10.2. Övergripande åtgärder; paket Drift och underhåll 
A 4 - Prioritering av drift och underhåll på kommunala gång- och cykelvägar. 

A 5 - Reparera trasiga viltstängsel och varna för stängselslut. 

Samhällsekonomisk nytto-kostnadsbedömning:  

Positiva effekter: 

 Fler fotgängare och cyklister följd av högre standard på kommunala gång- och cykelvägar. 

 Ökad trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter då standarden på kommunal 

gång- och cykelvägar höjs. 

 Något högre energieffektivitet samt minskad buller- och klimatpåverkan som följd av 

förbättrade förutsättningar för ett hållbart resande. 

 Högre trafiksäkerhet och trygghet för motorfordon då viltstängslet repareras och 

information kring var viltstängsel slutar sätts upp. 
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Kostnadsbedömning: Nyttorna/effekterna bedöms väl motsvara kostnaderna för åtgärderna. 

Fördelning av nyttor mellan olika grupper: Lösningarna gynnar samtliga trafikanter på olika sätt. 

Då åtgärderna har helt olika syfte och utformning finns inga direkta målkonflikter. 

Transportpolitisk måluppfyllelse: 

Funktionsmålet: 

 Förbättrad tillgänglighet och 

framkomlighet för oskyddade 

trafikanter. 

Hänsynsmålet: 

 Förbättrad trafiksäkerhet och trygghet för 

vägtrafiken.  

 Förbättrad trafiksäkerhet och trygghet för 

oskyddade trafikanter. 

 

Förslag till fortsatt planering och hantering: Dialog med Trafikverkets samt kommunernas drift- och 

underhållsavdelningar.  

Förslag till genomförandetid; 

Kort sikt 2019–2024 Medellång sikt 2024–2033 Lång sikt 2033- 

A 4 (utförs kontinuerligt) 

A 5 (utförs kontinuerligt) 

A 4 (utförs kontinuerligt) 

A 5 (utförs kontinuerligt) 

A 4 (utförs kontinuerligt) 

A 5 (utförs kontinuerligt) 

 

Förslag till finansiering: Åtgärden som handlar om viltstängsel är en drift- och underhållsåtgärd 

kopplad till Trafikverkets budget. De kommunala gång- och cykelvägarnas drift och underhåll är 

kommunala angelägenheter. 

10.3. Delen väg 40 - Skene; paket Kollektivtrafik – icke fysiska åtgärder 
B 5 - Förbättra kollektivtrafiken mot Borås genom ökad turtäthet samt anpassning av linjer och 

tidtabeller. 

B 6 - Förbättra kollektivtrafiken mot Landvetter flygplats genom ökad turtäthet samt anpassning 

av linjer och tidtabeller. 

B 9 - Samordna kollektivtrafiken så att "matarbussarna", linje 330 i synnerhet, är synkade med 

buss linje 300. 

Samhällsekonomisk nytto-kostnadsbedömning:  

Positiva effekter: 

 Ökade tillgängligheter och service för kollektivtrafikresenärer. 

Page 551 of 1185



 

160 
 

 Förbättrade förutsättningar för ett hållbart resande. 

 Högre energieffektivitet och något minskad buller- och klimatpåverkan som följd fler 

kollektivtrafikresenärer. 

Kostnadsbedömning: Nyttorna/effekterna bedöms väl motsvara kostnaderna för åtgärderna.  

Fördelning av nyttor mellan olika grupper: Lösningarna gynnar framför allt resenärer med 

kollektivtrafiken. Åtgärderna bedöms gynna arbetspendlare mest.  

Transportpolitisk måluppfyllelse: 

Funktionsmålet: 

 Förbättrad tillgänglighet för 

resenärer med 

kollektivtrafiken. 

Funktionsmålet: 

 Förbättrad trafiksäkerhet och trygghet för 

oskyddade trafikanter. 

 Högre energieffektivitet.  

 Något minskad buller- och klimatpåverkan.  

Förslag till fortsatt planering och hantering: Samverkan mellan Västtrafik och berörda kommuner 

vid planering och utförande av åtgärderna. Ett flertal av åtgärderna bör planeras in i samband 

tidtabellsskifte.  

 

 

 

 

Förslag till genomförandetid; 

Kort sikt 2019–2024 Medellång sikt 2024–2033 Lång sikt 2033- 

B 5, B 6, B 9   

 

Förslag till finansiering: Finans via Västtrafiks budget. 

 

10.4. Delen väg 40 - Skene; paket Kollektivtrafik – fysiska åtgärder 
(se Figur 51, Figur 52, Figur 53, Figur 54) 
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B 4 - Tillgänglighetsanpassa gång- och cykelpassager över väg 156 (Förhöjd kantsten, taktila 

plattor och mittrefug). 

B 4a; Passage i anslutning till hållplats Källarbacken vid Hällingsjö  

B 4b; Passage strax söder om väg 40 i anslutning till Vägskillnaden (hållplats Stora Övattnet)  

B 4c; Passage vid Björlandakrysset (väg 156/väg 528/väg 1609) i anslutning till hållplats Björlanda 

B 4d; Passage cirka 1 kilometer norr om cirkulationsplatsen vid Skenes tätort (väg 

156/Varbergsvägen) i anslutning till en hållplats Vårkulla  

B 4e; Passage vid den förskjutna trevägskorsningen, Sandvadskrysset, (väg 156/väg 1612/väg 1626) i 

anslutning till hållplats Sandvad  

 

B 10 - Bygg ut pendelparkeringarna längs angöringshållplatser för linje 300.  

B 10a; Komplettering och slutförande av åtgärder vid Källarbacken (se ÅVS stråk 6)  

B 10b; Ny pendelparkering vid Bugärde  

B 10 c; Utöka pendelparkeringen vid Björlanda 

B 11 - Bygg ut gång- och cykelvägar alternativt gångvägar i anslutning till linje 300 

angöringshållplatser.  

   Gång- och cykelväg;  

B 11a; Bugärde, mellan Gamla Färdvägen och Katrineforsliden, en sträcka på cirka 150 meter. 

B 11b; Vägskillnaden (hpl Stora Övattnet) cirka 125 meter söder ut med möjlighet till anslutning till 

enskilda väg på östra sida väg 156. 

   Gångväg; 

B 11c; Mellan hållplats Härsjön och närmaste anslutande väg cirka 150 meter västerut. 

B 11d; Mellan hållplats Stjärnhult och närmaste anslutande väg, cirka 100 meter norrut  

B 11e; Mellan eventuell framtida passage/öppning i refugen vid Hällningsjöbacken och hållplats 

Källarbacken, cirka 75 meter. (Koppling till B 13a) 
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B 13 - Utveckla de hållplatser där linje 300 angör. Prioriteringsförslag bygger på antal 

påstigande på närliggande hållplats. 

   Komplettering;  

B 13a, Källarbacken; ny passage. (Koppling till B 11e) 

B 13b; Vägskillnaden (hpl Stora Övattnet), cykelställ 

B 13c; Bugärde; belysning, cykelställ  

B 13d; Stjärnhult 

B 13e; Härsjön  

 

B 14 - Upprustning av hållplatslägen med avseende på hållplatsfickans bredd och lutning. Berörda 

hållplatser som trafikeras av linje 300 och 330. Prioriteringsförslag bygger på antal påstigande 

på hållplatsen. 

B 14a; Hjorttorps Hede  

B 14b; Bläsebo  

B 14c; Lerviksvägen 

B 14d; Skene Skog  

B 14e (se även B 13d); Stjärnhult  

B 14f (se även B 13e); Härsjön  

 

 

10.5. Hållplatsåtgärder på sträckan väg 40 – Skene 
OBS! Åtgärderna nedan är redan nämnda ovan. Här är dom bara redovisade per 

plats. 

 

Vägskillnaden 

 B 4b; Passage strax söder om väg 40 i anslutning till  Vägskillnaden (hållplats 

Stora Övattnet).  
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B 11b; Gång- och cykelväg Vägskillnaden (hpl Stora Övattnet) cirka 125 meter 

söder ut med möjlighet till anslutning till enskild väg på östra sida väg 156. 

B 13b; Utveckla de hållplatser där linje 300 angör Vägskillnaden (hpl    Stora 

Övattnet), cykelställ. 

B 16 Sätta upp realtidsskyltar för hänvisning till lediga  pendelparkeringsplatser 

(Pendelparkering med information / "Park and ride"). 

Bugärde 

B 10b; Ny pendelparkering vid Bugärde.  

B 11a; Gång- och cykelväg Bugärde, mellan Gamla Färdvägen och 

Katrineforsliden, en sträcka på cirka 150 meter.  

B 13c; Utveckla de hållplatser där linje 300 angör Bugärde med belysning, 

cykelställ. 

Lerviksvägen 

B 14c; Upprustning av hållplatslägen med avseende på  hållplatsfickans bredd 

och lutning vid Lerviksvägen.  

Källarbacken; 

B 4a; Passage i anslutning till hållplats Källarbacken vid Hällingsjö.  

B 10a; Pendelparkering; Komplettering och slutförande av åtgärder vid 

Källarbacken. 

B 11e/B 13a; Mellan ev framtida passage/öppning i refugen vid Hällingsjöbacken 

och hållplats Källarbacken, cirka 75 meter.  

B 17 Signalprioritet för kollektivtrafiken i anslutning till hållplats Källarbacken. 

B 16 Sätta upp realtidsskyltar för hänvisning till lediga  pendelparkeringsplatser 

(Pendelparkering med information / "Park and ride"). 

Björlanda 

B 4c; Passage vid Björlandakrysset (väg 156/väg 528/väg 1609) i  anslutning till 

hållplats Björlanda.  

B 10 c; Utöka pendelparkeringen vid Björlanda. 

B 16 Sätta upp realtidsskyltar för hänvisning till lediga.  pendelparkeringsplatser 

(Pendelparkering med information / "Park and ride"). 

Härsjön 
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B 11c; Mellan hållplats Härsjön och närmaste anslutande väg cirka 150 meter 

västerut.  

B 13e; Utveckla de hållplatser där linje 300 angör.  

B 14f¸ Upprustning av hållplatslägen med avseende på  hållplatsfickans bredd 

och lutning. 

Stjärnhult 

B 11d; Mellan hållplats Stjärnhult och närmaste anslutande väg, cirka 100 meter 

norrut  

B 13d; Utveckla de hållplatser där linje 300 angör. 

B 14e¸ Upprustning av hållplatslägen med avseende på  hållplatsfickans bredd 

och lutning. 

Sandvad 

B 4e; Passage vid den förskjutna trevägskorsningen, Sandvadskrysset, (väg 

156/väg 1612/väg 1626) i anslutning till hållplats.  

Hyssna handel 

B 16 Sätta upp realtidsskyltar för hänvisning till lediga 

pendelparkeringsplatser(Pendelparkering med information / "Park and ride").  

Bläsebo 

B 14b; Upprustning av hållplatslägen med avseende på  hållplatsfickans bredd 

och lutning.  

Hjorttorps Hede 

B 14a; Upprustning av hållplatslägen med avseende på  hållplatsfickans bredd 

och lutning.  

Hjorttorp 

B 16 Sätta upp realtidsskyltar för hänvisning till lediga  pendelparkeringsplatser 

(Pendelparkering med information / "Park and ride"). 

Skene skog 

B 14d; Upprustning av hållplatslägen med avseende på  hållplatsfickans bredd 

och lutning.   

Vårkulla 

B 4d; Passage cirka en kilometer norr om cirkulationsplatsen vid Skenes tätort 

(väg 156/Varbergsvägen) i anslutning till en hållplats. 
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Samhällsekonomisk nytto-kostnadsbedömning:  

Positiva effekter:  

 Fler fotgängare, cyklister, samåkare och resenärer med kollektivtrafiken som följd 

förbättrade förutsättningar för ett hållbart resande.  

 Ökad trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter. 

 Förbättrade möjligheter till intermodala resor. 

 Förbättrade möjligheter för kollektivtrafiken att trafikera och angöra hållplatser längs 

sträckan. 

 Högre energieffektivitet samt minskad buller- och klimatpåverkan som följd av förbättrade 

förutsättningar för ett hållbart resande. 

 Ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta. 

 Minskad barriäreffekt till följd av ökade möjligheter till säkra passager. 

Kostnadsbedömning: Nyttorna/effekterna bedöms väl motsvara kostnaderna för åtgärderna. 

Fördelning av nyttor mellan olika grupper: Lösningarna gynnar framför allt de oskyddade 

trafikanterna. Åtgärderna bedöms därtill gynna barn, unga, äldre och funktionsnedsatta i något 

högre grad. Även arbetspendlare gynnas av åtgärderna. 

Transportpolitisk måluppfyllelse: 

Funktionsmålet: 

 Förbättrad tillgänglighet för 

oskyddade trafikanter, 

fotgängare och cyklister, samt 

resenärer med 

kollektivtrafiken.  

Funktionsmålet: 

 Förbättrad trafiksäkerhet och trygghet för 

oskyddade trafikanter. 

 Högre energieffektivitet.  

 Något minskad buller- och klimatpåverkan.  

 Något förbättrad folkhälsa genom fler fotgängare 

och cyklister. 

Förslag till fortsatt planering och hantering: Prioritering i samverkan med berörda parter. 

Projektering, finansiering och beställning. 

 

Page 557 of 1185



 

166 
 

 

 

Förslag till genomförandetid; 

Kort sikt 2019–2024 Medellång sikt 2024–2033 Lång sikt 2033- 

B 4, B 10, B 11, B 13, B 14,  

B 16, B 17 

B 3  

 

Förslag till finansiering: Regional plan 

 

Figur 51 Delen väg 40-Skene Paket Kollektivtrafik-fysiska åtgärder 
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Figur 52 Delen väg 40-Skene Paket Kollektivtrafik - fysiska åtgärder 

 

Figur 53 Delen väg 40-Skene Paket Kollektivtrafik - fysiska åtgärder 
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Figur 54 Delen väg 40-Skene Paket Kollektivtrafik - fysiska åtgärder 

 

10.6. Delen väg 40 - Skene; paket Oskyddade trafikanter 
(se Figur 55) 

B 12 - Bygg ut gång- och cykelvägar längs sträckan. Åtgärderna kommer från kommunernas 

inspel till förra ansökningsperioden för cykelvägar längs regionala vägar 2017–2020.  

B 12a; Mellan Hyssna handel och Bonared, en sträcka på cirka 1 700 meter 

B 12b; Mellan Hajomskrysset och en punkt 400 meter söderut. 

Samhällsekonomisk nytto-kostnadsbedömning:  

Positiva effekter:  

 Fler fotgängare och cyklister till avföljd förbättrade förutsättningar för ett hållbart resande.  

 Ökad trafiksäkerhet och trygghet samt och i viss mån tillgänglighet för oskyddade 

trafikanter genom att dessa separeras från vägtrafiken på väg 156. 

 Högre energieffektivitet samt något minskad buller- och klimatpåverkan som följd av 

förbättrade förutsättningar för ett hållbart resande. 

Kostnadsbedömning: Nyttorna/effekterna bedöms väl motsvara kostnaderna för åtgärderna. 
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Fördelning av nyttor mellan olika grupper: Lösningarna gynnar framför allt de oskyddade 

trafikanterna.  

Transportpolitisk måluppfyllelse: 

Funktionsmålet: 

 Förbättrad tillgänglighet för 

oskyddade trafikanter. 

Funktionsmålet: 

 Förbättrad trafiksäkerhet och trygghet för 

oskyddade trafikanter. 

 Högre energieffektivitet.  

 Något minskad buller- och klimatpåverkan.  

 Förbättrad folkhälsa genom fler fotgängare och 

cyklister. 

Förslag till fortsatt planering och hantering: Prioritering i samverkan med berörda parter. 

Projektering, finansiering och beställning 

Förslag till genomförandetid; 

Kort sikt 2019–2024 Medellång sikt 2024–2033 Lång sikt 2033- 

B12   

 

Förslag till finansiering: Samverkan mellan Marks kommun och Trafikverket via Regional plan för 

infrastruktur i Västra Götalands län. 
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Figur 55 Delen väg 40 - Skene Paket Oskyddade trafikanter 

 

10.7. Delen väg 40-Skene; Paket Restid för motorfordon 
(se Figur 56, Figur 57, Figur 58, Figur 59, Figur 60) 

B 20 - 2+1-väg 

Två alternativa utbyggnadspaket föreslås.  

Alternativ 1,  

B 20e; Sandvad (Hyssna) – Härsjön,  

B 20f; Härsjön – Björlanda , (Marks kommun anser att sträckan ska prioriteras). 

B 20g; Björlanda – Garverivägen (Hällingsjö). 

Med början söderifrån, där Västtrafik och Marks kommun ser fördelar med att börja med sträckan 

Sandvad (Hyssna) – Härsjön. 100 km/h på alla sträckor.  

Sedan kan även B 20i Väg 503 (Lindomevägen) – Kåhult byggas, för 100 km/h. 

Marks kommun anser att sträckan ska prioriteras. 

Alternativ 2,  

B 20a; Backadal - Skene skog (sträcka B i pm) ,  

B 20b; Ljungbergsslätt - Hjorttorp (sträcka C i pm) ,  

B 20c; Hjorttorp - Hjorttorps Hede (sträcka D i pm). 

Sträckan B 20c föreslås bli 80 km/h eftersom det är en kortare sträcka mellan två större 

korsningar och för att det finns en smal bro som inte medger fler än två filer.  

Förhoppningsvis går B 20a och B 20b att slå ihop till en sträcka med 100 km/h. Annars är det 
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kanske svårt att nå upp till 100 km/h på någon av sträckorna.  

Sedan kan även B 20d; Hjorttorp Hede – Bonared, byggas och då för 100 km/h. 

Om en 2+1-sträcka ska föreslås så rekommenderas B 20e; Sandvad (Hyssna) – Härsjön (100 km/h).  

Om B 20a och B 20b kan byggas som en sträcka med 100 km/h så kan den också rekommenderas.  

 

B 23 - Starta dialog rörande jordbruksmaskiners nyttjande av vägen under högtrafik. 

B 25 - Starta upp en dialog rörande EPA-traktorer och andra långsamtgående fordons nyttjande 

av vägen under högtrafik. 

 

B 27 - Anlägg vänstersvängfält. Prioritering för genomförande är kan göras efter årsdygnstrafik, 

olycksstatistik och större målpunkter exempelvis transportunga industrier och företag. Om 

någon/några vänstersvängfält ligger i anslutning till föreslagen 2+1-sträcka bör vänstersvängfält 

byggas samtidigt för att inte riskera extra kostnader p.g.a. detaljer som är svåra att förutse.  

B 27b; Gamla Färdvägen (Bugärde)  

B 27a; Hagenvägen (hpl Kåhult)  

B 27c; Ershultsvägen (Eriksmyst)  

B 27d; Lerviksvägen 

B 27e; Garverivägen 

 

B 30 - Tillse att hastighetsgränsen ändras i enlighet med tidigare genomförd hastighetsöversynen 

på 2+1-sträckan, det vill säga mellan Backadal och cirkulationsplats Varbergsvägen/väg 156. 

Samhällsekonomisk nytto-kostnadsbedömning:  

Positiva effekter: 

 Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för motorfordonstrafiken genom mötesfri väg. 

 Förbättras tillförlitlighet i restid då omkörningsmöjligheter finns längs sträckan. 

 Eventuellt ytterligare information från SEB när den är gjord 

Kostnadsbedömning: Mer detaljerad info från SEB när den är gjord. 

Fördelning av nyttor mellan olika grupper: Lösningarna gynnar motorfordonstrafiken (privatbilism, 

kollektivtrafik, godstrafik, trafik kopplat till skog- och jordbruk). 

Transportpolitisk måluppfyllelse: 
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Funktionsmålet: 

 Förbättrad tillgänglighet och 

framkomlighet för 

motorfordonstrafiken. 

Hänsynsmålet: 

 Förbättrad trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafiken. 

Förslag till fortsatt planering och hantering: Utredning kring möjligheter att öka hastigheten till 100 

km/h för delsträckorna. Prioritering i samverkan med berörda parter. Projektering, finansiering och 

beställning. 

 

 

 

 

Förslag till genomförandetid; 

Kort sikt 2019–2024 Medellång sikt 2024–2033 Lång sikt 2033- 

Vägplan för någon sträcka och 

någon/några vänstersvängfält 

Genomförande   

 

Förslag till finansiering: Regional plan för infrastruktur i Västra Götalands län. 

 

Figur 56 Delen väg 40-Skene Paket restid för motorfordon-översikt 
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Figur 57 Delen väg 40-Skene Paket restid för motorfordon-karta 1 av 4 

 

Figur 58 Delen väg 40-Skene Paket restid för motorfordon-karta 2 av 4 
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Figur 59 Delen väg 40-Skene Paket restid för motorfordon-karta 3 av 4 

 

Figur 60 Delen väg 40-Skene Paket restid för motorfordon-karta 4 av 4 
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10.8. Delen väg 40 - Skene; Övrigt 
B 1 - Anlägg viltpassager vid större ombyggnad/ny väg samt trimma utformning av viltstängsel, 

exempelvis komplettering av stängselöppningar med grindar, färist etcetera (utförs i anslutning 

till B 20). 

B 2 - Sanera parkslide som växer vid viltstängslet på en sträcka av cirka 1 kilometer vid 

Kärrgärde, väster om Buasjön. 

B 31 - Tillåt inga nya och om möjligt ta bort anslutningar längs sträckan. Arbetet med att 

minimera antalet anslutningar läng sträckan bör stående punkt på framtida samråd mellan 

Trafikverket och kommunen. Kommunen bör i samhällsplaneringen ha i åtanke att antalet 

anslutningar till väg 156 ej bör öka. 

 

Samhällsekonomisk nytto-kostnadsbedömning:  

Positiva effekter: 

 Minskade barriäreffekter till följd av viltpassager.  

 Ökad trafiksäkerhet till följd av åtgärder kopplade till viltstängsel samt färre anslutningar 

längs sträckan. 

 Minskad spridning av invasiva arter. 

 Samhällsplanering möjliggör för ökad trafiksäkerhet genom färre anslutningar till väg 156. 

Kostnadsbedömning: Nyttorna/effekterna bedöms väl motsvara kostnaderna för åtgärderna. 

Fördelning av nyttor mellan olika grupper: Lösningarna gynnar framför allt motortrafikanter på 

olika sätt. Då åtgärderna har helt olika syfte och utformning finns inga direkta målkonflikter. 

Transportpolitisk måluppfyllelse: 

Funktionsmålet: 

 Förbättrad framkomlighet. 

Hänsynsmålet: 

 Förbättrad trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafiken. 

Förslag till fortsatt planering och hantering: Dialog med Trafikverkets drift- och 

underhållsavdelning samt med Marks och Härryda kommuner angående 

samhällsbyggnadsfrågorna. 
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Förslag till genomförandetid; 

Kort sikt 2019–2024 Medellång sikt 2024–2033 Lång sikt 2033- 

B 2 

B 31 (utförs kontinuerligt) 

B 31 (utförs kontinuerligt) B 31 (utförs kontinuerligt) 

 

Förslag till finansiering: Viltpassager bör anläggas inom ramen för eventuellt kommande 

investeringsobjekt och finansiering av sanering bör inrymmas i Trafikverket drift- och 

underhållsbudget. 
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10.9. Delen genom Skene; paket Oskyddade trafikanter 
(Se Figur 61) 

C 7 - Tillgänglighetsanpassa gång- och cykelpassager samt övergångställe över väg 156.   

C 7a; Övergångsställe vid Skene Torget 

C 7b, 2 signalreglerat övergångsställe vid korsningen Varbergsvägen/väg 156  

C 7c; Övergångsställe mellan parkeringsplats Kungsfors och Kungsfors fabrik  

C 7d; Övergångsställe väster om korsningen Vallgatan/väg 156  

C 7e; Gång- och cykelpassage strax norr om Viskadalsbanan  

C 7f; Övergångsställe i anslutning till korsningen Hedbovägen/väg 156/Håvengatan  

C 8 - Förstärk bilisternas uppmärksamhet vid ljusreglerade övergångstället vid Skene Torget.  

C 9 - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kopplade till oskyddade trafikanter vid korsningen väg 

156/Tingsvägen. Målbilden är en trygg, trafiksäker, gen och ljusreglerad passage över väg 156 för 

fotgängare och cyklister. 

C 10 - Trafiksäkrare och tryggare lösning för oskyddade trafikanter på planpassagen vid 

järnvägen. 

C 11 - Anlägg gång- och cykelväg (cirka 600 meter) på norra sidan av väg 156, (Sträcka 

korsningen Varbergsvägen/Örbyvägen – Skrålabäcksgatan). 

 

Samhällsekonomisk nytto-kostnadsbedömning:  

Positiva effekter: 

Ökad trafiksäkerhet och tillgängligheten för oskyddade trafikanter 

 Fler fotgängare och cyklister som följd förbättrade förutsättningar för ett hållbart resande.  

 Högre energieffektivitet samt något minskad buller- och klimatpåverkan som följd av 

förbättrade förutsättningar för ett hållbart resande. 

 Ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta. 

 Minskad barriäreffekt till följd av ökade möjligheter till säkra passager. 

Kostnadsbedömning: Nyttorna/effekterna bedöms väl motsvara kostnaderna för åtgärderna. 
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Fördelning av nyttor mellan olika grupper: Lösningarna gynnar framför allt de oskyddade 

trafikanterna, fotgängare och cyklister, samt resenärer med kollektivtrafiken. Åtgärderna bedöms 

därtill gynna barn, unga och äldre i något högre grad.  

Transportpolitisk måluppfyllelse: 

Funktionsmålet: 

 Förbättrad  

 tillgänglighet och framkomlighet för 

oskyddade trafikanter, fotgängare och 

cyklister. 

Hänsynsmålet: 

 Förbättrad trafiksäkerhet och trygghet 

för oskyddade trafikanter. 

 Högre energieffektivitet.  

 Något minskad buller- och 

klimatpåverkan.  

 Förbättrad folkhälsa genom fler 

fotgängare och cyklister. 

Förslag till fortsatt planering och hantering: Prioritering i samverkan med berörda parter. 

Projektering, finansiering och beställning. 

 

 

 

 

 

Förslag till genomförandetid; 

Kort sikt 2019–2024 Medellång sikt 2024–2033 Lång sikt 2033- 

C 7 - C 10 C 11  

 

Förslag till finansiering: Regional infrastrukturplan 
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Figur 61 Delen genom Skene Paket Kollektivtrafik och Paket Oskyddade trafikanter 

 

 

 

 

10.10. Delen genom Skene; paket Kollektivtrafik 
 (se Figur 61) 

C 5a - Skene Torget läge A/riktning Svenljunga. 

C 6 - Borttagande av hållplatser. 

C 6a; Vallgatan (enkelsidig)  

C 6b; Varbergsvägen 72 (enkelsidig) 

Samhällsekonomisk nytto-kostnadsbedömning:  

Positiva effekter: 

 Något fler resenärer med kollektivtrafiken som följd förbättrade förutsättningar för ett 

hållbart resande (snabbare restid).  
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 Högre energieffektivitet samt något minskad buller- och klimatpåverkan som följd av 

förbättrade förutsättningar för ett hållbart resande. 

 Ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta. 

Kostnadsbedömning:  

Fördelning av nyttor mellan olika grupper: Lösningarna gynnar framför allt resenärer med 

kollektivtrafiken. 

Transportpolitisk måluppfyllelse: 

Funktionsmålet: 

 Förbättrad tillgänglighet för resenärer 

med kollektivtrafiken. 

Hänsynsmålet: 

 Förbättrad trafiksäkerhet och trygghet 

för oskyddade trafikanter i anslutning 

till hpl Skene Torget. 

 Högre energieffektivitet.  

 Något minskad buller- och 

klimatpåverkan.  

 

 

 

 

Förslag till genomförandetid; 

Kort sikt 2019–2024 Medellång sikt 2024–2033 Lång sikt 2033- 

C 5a, C 6a, C 6b   

 

Förslag till finansiering: Regional infrastrukturplan 

Förslag till fortsatt planering och hantering: Dialog rörande hpl Vallgatan bör initieras. 

Projektering, finansiering och beställning av hpl Skene Torget. Indragande av hållplatser bör 

planeras in i samband med tidtabellskifte. 

 

10.11. Delen genom Skene; paket Attraktiv tätort 
C 1 - Förbifart Skene tätort 
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C 2a - Planskild korsning mellan väg 156 och Viskadalsbanan i nuvarande läge 

C 2b - Planskild korsning mellan väg 156 och Viskadalsbanan nordost om Skene station 

C 4 - Digital informationsskylt om bomfällningstider.  

C 14 - Hastighetssänkning till 40 km/h inom tätorten. 

C 15 - Ta bort befintliga parkeringsplatser längs väg 156 mellan Varbergsvägen och järnvägen 

och eventuellt ersätta dessa med längsgående parkering.   

Samhällsekonomisk nytto-kostnadsbedömning:  

Positiva effekter: 

 Ökad trafiksäkerhet, trygghet och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. 

 Förbättrade förutsättningar för att åka kollektivt som följd av bland annat 

tillgänglighetsanpassningar av hållplatser. 

 Minskad påverkan av störningar till omgivningen till följd av lägre hastighet för vägtrafiken. 

 Minskad barriäreffekt till följd av hastighetssänkning. 

Kostnadsbedömning: Nyttorna/effekterna bedöms motsvara kostnaderna för åtgärderna. 

Fördelning av nyttor mellan olika grupper: Lösningarna gynnar oskyddade trafikanter, fotgängare 

och cyklister. Åtgärderna bedöms gynna unga, barn och äldre samt kvinnor i högre grad än män. 

 

 

Transportpolitisk måluppfyllelse: 

Funktionsmålet: 

 Förbättrad funktion, tillgänglighet och 

framkomlighet för oskyddade 

trafikanter, fotgängare och cyklister. 

Hänsynsmålet: 

 Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter, fotgängare och cyklister. 

 Högre energieffektivitet.  

 Minskad buller- och klimatpåverkan. 

 Förbättrad folkhälsa genom fler 

fotgängare och cyklister. 
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Fördelning av nyttor mellan olika grupper: Lösningarna gynnar framför allt de oskyddade 

trafikanterna. Även motorfordonstrafiken gynnas då information kring väntetid vid bomfällning 

erhålls. 

Förslag till fortsatt planering och hantering: Prioritering i samverkan med berörda parter. 

Projektering, finansiering och beställning 

Förslag till genomförandetid; 

Kort sikt 2019–2024 Medellång sikt 2024–2033 Lång sikt 2033- 

C 4, C 14, C 15  (C 1) 

 

Förslag till finansiering: Regional infrastrukturplan samt Marks kommun. 
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10.12. Delen väg 41 – väg 27; paket Kollektivtrafik 
D 2 - Ta ett samlat grepp kring kollektivtrafikfrågor genom en separat utredning som kan gå på 

djupet med att utreda och förslå åtgärder för kollektivtrafiken på sträckan. Studien ska fokusera 

på både infrastrukturen och trafikering.  

Samhällsekonomisk nytto-kostnadsbedömning:  

Positiva effekter:  

 Fler resenärer med kollektivtrafiken som följd förbättrade förutsättningar för ett hållbart 

resande.  

 Troligtvis förbättrade möjligheter till intermodala resor, ökad tillgänglighet för 

funktionsnedsatta samt högre trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter på väg 

till hållplatserna. I vilken grad beror på utfallet av samverkan. 

 Högre energieffektivitet samt minskad buller- och klimatpåverkan som följd av förbättrade 

förutsättningar för ett hållbart resande. 

Kostnadsbedömning: Nyttorna/effekterna bedöms väl motsvara kostnaderna för åtgärderna. 

Fördelning av nyttor mellan olika grupper: Lösningarna gynnar framför allt de oskyddade 

trafikanterna. Åtgärderna bedöms därtill gynna barn, unga, äldre och funktionsnedsatta i något 

högre grad.  

Transportpolitisk måluppfyllelse:  

 Förbättrad tillgänglighet för resenärer 

med kollektivtrafiken. 

Hänsynsmålet: 

 Förbättrad trafiksäkerhet för resenärer 

med kollektivtrafiken. Högre 

energieffektivitet.  

 Något minskad buller- och 

klimatpåverkan.  

 Något förbättrad folkhälsa genom fler 

fotgängare och cyklister. 

Förslag till fortsatt planering och hantering: Fördjupad samverkan mellan berörda parter bör 

initieras omgående.  

Förslag till genomförandetid; 

Kort sikt 2019–2024 Medellång sikt 2024–2033 Lång sikt 2033- 

D 2 D 2 D 2 

 

Förslag till finansiering: Tid för möten med mera bör inrymmas i ordinarie verksamhet. 
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10.13. Delen väg 41 – väg 27; paket Tätort samt Haby - Örby 
(Se Figur 62, Figur 63, Figur 65, Figur 65)  

Haby - Örby  

(D 6 - Bredda vägen på en sträcka cirka 400 meter norr om Kungslid (delen Haby-Örby) )   

D 7 - Skrota berg längs sträckan mellan Haby och Örby för att möjliggöra uppsättande av räcke, 

särskilt på sträckan norr om Kungslid. 

D 9 - Informera elever på skolor i Örby om vikten av att använda den planskilda gång-och 

cykelpassagen under väg 156 när man passerar väg 156 även om denna innebär en omväg.  

D 11 - Förbättrad och utökad vägvisning till det kommunala vägnätet för fotgängare och cyklister 

mellan Skene och Örby. 

Uddebo 

D 14 - Hastighetsäkra 50-sträckan genom Uddebo med fysisk åtgärd. Vägen är cirka 7  meter bred 

genom samhället. 

D 15 - Förstärk känslan av tätortsentré i Uddebo. Exemplen på åtgärder kan vara att sätta upp 

tätortsskyltar, bredda vägen och bredda mittrefuger för att åstadkomma en större 

sidoförskjutning av trafiken.  

D 16b - Tillgänglighetsanpassa övergångsställe/passage över väg 156 i Uddebo.   

Tranemo 

D 16 - Tillgänglighetsanpassa gång- och cykelpassager/övergångställen över väg 156.   

D 16a; Två övergångsställen samt två passager i plan mellan cirkulationsplatsen 

Limmaredsvägen/Tåstarpsgatan/Brogatan och korsningen väg 156/Järnvägsleden (väg 1578) i 

Tranemo.  

D 16c;4 passager mellan tätortsgränsen till cirkulationsplatsen 

Limmaredsvägen/Tåstarpsgatan/Brogatan i Tranemo.  

D 19 - Led om trafiken längs Limmaredsvägen till väg 27 genom att lägga om väg 156 till 

Limmaredsvägen fram till väg 27 i Tranemo. Brogatan övergår i kommunalt väghållarskap och 

byggs om med hastighetdämpade åtgärder likt Tåstarpsgatan. 

D 20 - Anlägg gång- och cykelväg (cirka 500 m) längs väg 156 mellan Åkerivägen i Tranemo och 

industriområdet Kjällsvedjan öster om Tranemo. 
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Samhällsekonomisk nytto-kostnadsbedömning:  

Positiva effekter: 

 Ökad trafiksäkerhet, trygghet och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. 

 Förbättrade förutsättningar för att gå, cykla, och åka kollektivt som följd av bland annat 

tillgänglighetsanpassningar av hållplatser. 

 Minskad påverkan av störningar till omgivningen till följd av lägre hastighet för vägtrafiken. 

 Minskad barriäreffekt till följd av ökade möjligheter till säkra passager. 

Kostnadsbedömning: Nyttorna/effekterna bedöms motsvara kostnaderna för åtgärderna. 

Fördelning av nyttor mellan olika grupper: Lösningarna gynnar oskyddade trafikanter, fotgängare 

och cyklister. Åtgärderna bedöms gynna unga, barn och äldre samt kvinnor i högre grad än män. 

Transportpolitisk måluppfyllelse: 

Funktionsmålet: 

 Förbättrad funktion, tillgänglighet och 

framkomlighet för oskyddade 

trafikanter, fotgängare och cyklister. 

Hänsynsmålet: 

 Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter, fotgängare och cyklister. 

 Högre energieffektivitet.  

 Minskad buller- och klimatpåverkan. 

 Förbättrad folkhälsa genom fler 

fotgängare och cyklister. 

Fördelning av nyttor mellan olika grupper: Lösningarna gynnar framför allt de oskyddade 

trafikanterna, fotgängare och cyklister, samt resenärer med kollektivtrafiken. Åtgärderna bedöms 

därtill gynna barn, unga och äldre i något högre grad.  

Förslag till fortsatt planering och hantering: Prioritering i samverkan med berörda parter. 

Projektering, finansiering och beställning. 
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Förslag till genomförandetid; 

Kort sikt 2019–2024 Medellång sikt 2024–2033 Lång sikt 2033- 

D 7, D 9, D 11, D 16, D 19,  

D 20, D 14 

(D 6)  

 

Förslag till finansiering: Regional infrastrukturplan 

 

Figur 62 Delen väg 41-väg 27 Paket Tätort, Haby-Örby samt Paket Sträckan 
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Figur 63 Delen väg 41-väg 27 Paket Tätort, Tranemo karta 1 av 2 

 

Figur 64 Delen väg 41-väg 27 Paket Tätort, Tranemo karta 2 av 2 
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Figur 65 Delen väg 41-väg 27 Paket Tätort, Uddebo 

 

10.14. Delen väg 41 – väg 27; paket Sträcka 
D 1 - Genomför en upprustning av vägskyltar på sträckan. 

D 27 - Komplettera dagens skyltning i korsningen mellan väg 156 och väg 1548 (Haratången) med 

skyltar närmare korsningen. Gäller i västlig riktning.   

D 29 - Genomför sidoområdesåtgärder. 

Samhällsekonomisk nytto-kostnadsbedömning:  

Positiva effekter: 

 Något ökad trafiksäkerhet och trygghet för motorfordonstrafiken till följd av 

sidoområdesåtgärder samt standardhöjning av vägskyltar. 

Kostnadsbedömning: Nyttorna/effekterna bedöms motsvara kostnaderna för åtgärderna. 

Fördelning av nyttor mellan olika grupper: Lösningarna gynnar motorfordonstrafiken (privatbilism, 

kollektivtrafik, godstrafik, trafik kopplat till skog- och jordbruk).  
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Transportpolitisk måluppfyllelse: 

Funktionsmålet: 

 

Hänsynsmålet: 

 Förbättrad trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafiken. 

Förslag till fortsatt planering och hantering: Dialog med Trafikverkets drift- och 

underhållsavdelning samt med trafikingenjör med ansvar för korsningen mellan väg 156 och väg 

1548 (Haratången). 

Förslag till genomförandetid; 

Kort sikt 2019–2024 Medellång sikt 2024–2033 Lång sikt 2033- 

D 1, D 27, D 29   

 

Förslag till finansiering: Ordinarie Trafikverks budget för drift- och underhåll. 
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10.15. Delen väg 27 – länsgräns; paket Kollektivtrafik 
E 2 - Ta ett samlat grepp kring kollektivtrafikfrågor genom en separat utredning som kan gå på 

djupet med att utreda och förslå åtgärder för kollektivtrafiken på sträckan. Studien ska fokusera 

på både infrastrukturen och trafikering. Deltagande parter bör vara Västtrafik, berörda 

kommuner och Trafikverket. 

Samhällsekonomisk nytto-kostnadsbedömning:  

Positiva effekter:  

 Fler resenärer med kollektivtrafiken som följd förbättrade förutsättningar för ett hållbart 

resande.  

 Troligtvis förbättrade möjligheter till intermodala resor, ökad tillgänglighet för 

funktionsnedsatta samt högre trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter på väg 

till hållplatserna. I vilken grad beror på utfallet av samverkan. 

 Högre energieffektivitet samt något minskad buller- och klimatpåverkan som följd av 

förbättrade förutsättningar för ett hållbart resande. 

Kostnadsbedömning: Nyttorna/effekterna bedöms väl motsvara kostnaderna för åtgärderna. 

Fördelning av nyttor mellan olika grupper: Lösningarna gynnar framför allt de oskyddade 

trafikanterna. Åtgärderna bedöms därtill gynna barn, unga, äldre och funktionsnedsatta i något 

högre grad.  

Transportpolitisk måluppfyllelse:  

 Förbättrad tillgänglighet för resenärer 

med kollektivtrafiken. 

Hänsynsmålet: 

 Förbättrad trafiksäkerhet för resenärer 

med kollektivtrafiken. 

 Högre energieffektivitet.  

 Något minskad buller- och 

klimatpåverkan.  

 Något förbättrad folkhälsa genom fler 

fotgängare och cyklister. 

Förslag till fortsatt planering och hantering: Fördjupad samverkan mellan berörda parter bör 

initieras omgående. 

Förslag till genomförandetid; 

Kort sikt 2019–2024 Medellång sikt 2024–2033 Lång sikt 2033- 

E 2 (utförs kontinuerligt) E 2 (utförs kontinuerligt) E 2 (utförs kontinuerligt) 
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Förslag till finansiering: Tid för möten med mera bör inrymmas i ordinarie verksamhet. 

 

10.16. Delen väg 27 - länsgräns; paket Tätort 
(Se Figur 66, Figur 67) 

Nittorp 

E4 - Tillgänglighetsanpassa gång- och cykelpassager/övergångställe över väg 156.   

E 4b; Passage vid den västra tätortsentrén i Nittorp 

E 6 - Anlägg gång- och cykelpassage på väg 156 vid Idrottsvägen i Nittorp öster om korsningen 

med väg 1760. 

E 7 - Anlägga gång- och cykelväg på östra sidan väg 156 mellan Lillsjö bygdegård och 

Idrottsvägen i Nittorp.  

E 9 - Ändra regleringen till stopp för trafik från Grimsåsvägen vid korsningen mellan väg 156 och 

väg 1720 (Limmaredsvägen/Grimsåsvägen) i Nittorp. Stäng ut-/infart från parkeringen i 

korsningen.  

Ljungsarp  

E 4 - Tillgänglighetsanpassa gång- och cykelpassager övergångställe över väg 156.   

E 4a; Övergångsställe/passage i Ljungsarp 

E 5 - Bygg om befintlig refug med övergångställe/passage i Ljungsarp för att hindra fordon från 

att "gena". 

E 8 - Anlägg gång- och cykelväg längs väg 156 på sträckan mellan Hestravägen och förskolan i 

Ljungsarp. 

E 10 - Flytta vägskyltar från väg 1728 till södra sidan korsningen mellan väg 156 och väg 1728 

(mot Dalstorp). Sätt upp ny vägskylt vid korsningen i riktning mot väster.  

 E 11 - Skapa dialog om trafiksäkerhet vid hållplats Ljungsarp med vårdnadshavare som hämtar 

och lämnar barn med bil vid hållplatsen.  

E 12 - Komplettera hållplats Ljungsarp med kontrastmarkering. 

Samhällsekonomisk nytto-kostnadsbedömning:  

Positiva effekter: 

 Ökad trafiksäkerhet, trygghet och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. 
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 Förbättrade förutsättningar för att gå, cykla, och åka kollektivt som följd av bland annat 

tillgänglighetsanpassningar av hållplatser. 

 Minskad påverkan av störningar till omgivningen till följd av lägre hastighet för vägtrafiken. 

 Minskad barriäreffekt till följd av ökade möjligheter till säkra passager. 

Kostnadsbedömning: Nyttorna/effekterna bedöms motsvara kostnaderna för åtgärderna. 

Fördelning av nyttor mellan olika grupper: Lösningarna gynnar oskyddade trafikanter, fotgängare 

och cyklister. Åtgärderna bedöms gynna unga, barn och äldre samt kvinnor i högre grad än män. 

 

 

 

 

Transportpolitisk måluppfyllelse: 

Funktionsmålet: 

 Förbättrad funktion, tillgänglighet och 

framkomlighet för oskyddade 

trafikanter, fotgängare och cyklister. 

Hänsynsmålet: 

 Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter, fotgängare och cyklister. 

 Högre energieffektivitet.  

 Minskad buller- och klimatpåverkan. 

 Förbättrad folkhälsa genom fler 

fotgängare och cyklister. 

Fördelning av nyttor mellan olika grupper: Lösningarna gynnar framför allt de oskyddade 

trafikanterna, fotgängare och cyklister, samt resenärer med kollektivtrafiken. Åtgärderna bedöms 

därtill gynna barn, unga och äldre i något högre grad.  

Förslag till fortsatt planering och hantering: Prioritering i samverkan med berörda parter. 

Projektering, finansiering och beställning 

Förslag till genomförandetid; 

Kort sikt 2019–2024 Medellång sikt 2024–2033 Lång sikt 2033- 

E 4 – E10,  

E 11 (utförs kontinuerligt) 

E 12 

E 11 (utförs kontinuerligt) E 11 (utförs kontinuerligt) 
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Förslag till finansiering: Regional infrastrukturplan. Dialog med vårdnadshavare (E 11) bör 

genomföras av kommunen. 

 

Figur 66 Delen väg 27-länsgränsen Paket Tätort, Ljungsarp 

 

Figur 67 Delen väg 27-länsgränsen paket Tätort, Nittorp 
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10.17. Delen väg 27 – länsgränsen; paket Sträcka 
E 1 - Genomför en upprustning av vägskyltar på sträckan.  

E 14 - Samordning av snöröjning kring länsgränsen. 

E 15 - Genomför sidoområdesåtgärder. 

Samhällsekonomisk nytto-kostnadsbedömning:  

Positiva effekter: 

 Ökad framkomlighet och tillgänglighet för motorfordonstrafik som följd av samordning i 

vinterväghållning. 

 Något ökad trafiksäkerhet och trygghet för motorfordonstrafiken till följd av 

sidoområdesåtgärder samt standardhöjning av vägskyltar. 

Kostnadsbedömning: Nyttorna/effekterna bedöms motsvara kostnaderna för åtgärderna. 

Fördelning av nyttor mellan olika grupper: Lösningarna gynnar motorfordonstrafiken (privatbilism, 

kollektivtrafik, godstrafik, trafik kopplat till skog- och jordbruk).  

Transportpolitisk måluppfyllelse: 

Funktionsmålet: 

 Förbättrad tillgänglighet och 

framkomlighet för 

motorfordonstrafiken. 

Hänsynsmålet: 

 Förbättrad trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafiken. 

Förslag till fortsatt planering och hantering: Dialog med Trafikverkets drift- och 

underhållsavdelning. Samverkan med Trafikverket region Syd. 

Förslag till genomförandetid; 

Kort sikt 2019–2024 Medellång sikt 2024–2033 Lång sikt 2033- 

E 1, E 14, E 15 E 14 E 14 

 

Förslag till finansiering: Ordinarie Trafikverks budget för drift- och underhåll. 
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10.18. Väg 156 förbifart eller genom Skene 
Väg 156:s sträckning genom eller utanför Skene behöver utredas vidare innan beslut om åtgärd på lång 

sikt kan tas. De två åtgärderna som genererats i denna åtgärdsvalsstudie, antingen att väg 156 läggs 

som en förbifart utanför tätorten (C 1) eller att vägen ligger klar i nuvarande läge med en planskildhet 

med Viskadalsbanan inne i Skene (C 2) kan genomföras var för sig eller båda två. Potentialen för 

överflytt från väg 156 till en eventuell förbifart har utretts utifrån dagens utformning på väg 156. Hur 

och om en planskild passage skulle påverka denna potential är ej utredd, men troligtvis skulle 

potentialen bli lägre. 

 

Under studiens gång har problematik med genomförbarhet för en planskild passage lyfts. Påverkan på 

stadsbilden skulle bli stor och trafik under byggtid mycket problematisk. Det finns även diskussioner 

och önskemål om planskildheter vid andra passager i Skene och Kinna. Lämplig lokalisering av en 

planskild passage bör utredas med ett större geografiskt utredningsområde som utgångspunkt. Detta 

har föranlett rekommendationen att ta ett helhetsgrepp på trafiksituationen kring Skene och Kinna, se 

åtgärd C 2. Kopplingen mellan planskilda passager under Viskadalsbanan antingen i Skene och/eller 

Kinna och en eventuell förbifart skulle också behöva utredas vidare.   

 

På kort sikt behöver, oberoende av val ovan, ett antal åtgärder genomföras. Delen genom Skene Paket 

Kollektivtrafik och Delen genom Skene Paket Oskyddade trafikanter innefattar åtgärder som bör 

genomföras på kort sikt, oberoende om väg 156 ska gå genom tätorten eller ej. Delen genom Skene 

Paket Attraktiv tätort bör också genomföras, dock kan åtgärderna anpassas utifrån eventuell förbifart. 

Om en förbifart byggs är det troligt att delen genom tätorten övergår till kommunalt väghållarskap och 

kommunen har då möjlighet att anpassa sträckan utifrån egna preferenser och önskemål.  

 

 

10.19. Fullständig SEB med samhällsekonomisk kalkyl  
Texten kompletteras när SEB’ar är gjorda. 
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11. Bortvalda åtgärder 
Nedan sammanställs studerade men bortvalda åtgärder. Dessa är skrivna med svag grå text i tidigare 

kapitel. Motivering till bortval finns där; 

Övergripande åtgärder 

A 3 Prioritering av drift och underhåll på Trafikverkets gång- och cykelvägar. 

A 6 
Anlägg ett parallellt lokalvägnät som alternativ till väg 156. Vägnätet kan även användas 
av oskyddade trafikanter.  

A 9 Hastighetsöversyn för sträckan. 

A 10 Röjning av vegetation för ökad trygghet på gång- och cykelvägar  

A 11 Se över och åtgärda belysningen på gång- och cykelstråk regelbundet  

A 16 Installera laddstationer för elbilar vid varje pendelparkeringsanläggning.  

Delen Väg 40 – Skene (cirkulationen Varbergsvägen/väg 156) 

B 3 
Anlägg knutpunkt med pendelparkering i anslutning till Ryamotet. Huruvida hållplats 
Stora Övattnet bör finnas kvar får fortsatta studier visa. 

B 7 Fördjupad samverkan kring utveckling av kollektivtrafiken i stråket. 

B 8 
Kontinuerlig uppföljning och kommunikation av beläggningsgrad på utbyggda 
pendelparkeringar. 

B 10d 
Bygg ut pendelparkeringarna längs angöringshållplatser för linje 300; Ny 
pendelparkering vid Stjärnhult 

B 10e 
Bygg ut pendelparkeringarna längs angöringshållplatser för linje 300; Ny 
pendelparkering vid Härsjön.  

B 15 Prioritera vinterväghållning för hållplatsläge längs linje 300.   

B 18 Ta bort vägräcken i anslutning till hållplatser. 
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B 19 
Skoghem-Ryamotet, ombyggnad till 1+1-väg med omkörningssträckor (Åtgärd från ÅVS 
Stråk 6) 

B 21 Förbifart Bugärde 

B 22 
Förbud mot att jordbruksmaskiners nyttjar vägen under högtrafik (åtgärds från ÅVS 
stråk 6) 

B 24 
Inför förbud mot att EPA-traktorer och andra långsamtgående fordon nyttjar vägen 
under högtrafik 

B 26  

Anläggande av nödfickor vid korsningar för att säkerställa vänstersväng. Åtgärden ska i 
första hand vara till för jordbruksmaskiner. Tillsätt utredning tillsammans med 
kommunen och markägare/lantbrukare om var fickorna ska placeras (åtgärd från ÅVS 
stråk 6). 

B 28 Genomför sidoområdesåtgärder (åtgärd från ÅVS stråk 6) 

B 29 
Översyn av skyltningen på väg 156 med avseende på bristande skyltning (åtgärd från ÅVS 
stråk 6) 

Delen genom Skene (cirkulationen Varbergsvägen/väg 156 – väg 41) 

C 3 
Inför fjärrstyrning eller ERTMS på Viskadalsbanan (European Rail Traffic Management 
System (ERTMS) är ett EU-gemensamt signalsystem). 

C 5b 
Standardhöjning av hållplatser -Hedbovägen – läge A/riktning Göteborg; anlägg 
hållplatsficka. 

C 12 
Anlägg gång- och cykelbana/cykelfält (cirka 710 m) på kommunala Gästgivaregatan 
(Sträcka korsningen Varbergsvägen/Örbyvägen – Skrålabäcksgatan). Gästgivaregatan 
passerar kommunala skolor och biblioteket. 

C13 Korsningsåtgärd vid korsningen Hedbogatan/väg 156/Håvengatan. 

C 14 (om inga 
fysiska åtgärder 
genomförs 
samtidigt) 

Hastighetssänkning till 40 km/h inom tätorten. 

Delen Väg 41 – väg 27 

D 3 Ändra skyltad hastighet till 60 km/h längs sträckan mellan Haby och Örby.  

D4 Sätt upp fartkamera vid korsningen mellan väg 156 och väg 1526 (Örbyvägen).  

D 5 Bredda vägen längs hela sträckan mellan Haby och Örby.     
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D 8 Sätt upp viltstängsel på båda sidor vägen mellan väg 41 och Örby.  

D 10 
Anlägg en ny planskild passage för gång- och cykel i närmare anslutning till korsningen 
väg 156/ väg 1526 (Örbyvägen). 

D 12 
Anlägg en trygg och trafiksäker passage för oskyddade trafikanter över väg 156 genom 
Strömsfors.  

D 13 
Anlägg en trafiksäker och trygg passage för oskyddade trafikanter vid område för 
detaljplan Kila 1:34 i Uddebo. 

D 17 Gör övergångsställen till gångpassager på väg 156 genom Tranemo.  

D 18 
Led om tung trafik längs Limmaredsvägen till väg 27 genom att förbjuda tung trafik på 
Brogatan i Tranemo.  

D 21 Bredda befintlig bro över väg 27 för att få ge mer plats åt oskyddade trafikanter.  

D 22 
Bredda hela väg 156 alternativt anlägg gångbana parallellt med väg 156 för ökad 
trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter.  

D 23 
Ändra skyltad hastighet till 70 km/h i anslutning till korsningen mellan väg 156 och väg 
1551.  

D 24 
Sätt upp ATK/fartkamera vid korsningen i anslutning till korsningen mellan väg 156 och 
väg 1551.  

D 25 Flytta anslutningen av väg 1551 längre österut.  

D 26 
Sätt upp ATK/fartkamera vid korsningen i anslutning till korsningen mellan väg 156 och 
väg 1548 (Haratången).  

D 28 
Flytta anslutningen i korsningen mellan väg 156 och väg 1548 (Haratången) längre 
österut.  

Delen Väg 27 – länsgränsen  

E3 
Bredda hela väg 156 alternativt anlägg gångbana parallellt med väg 156 för ökad 
trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter.  

E 13 
Genomför hastighetssänkande åtgärder, i form av exempelvis chikaner, på väg 156 genom 
Ljungsarp.  
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12. Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

12.1. Beskrivning av övergripande inriktning 
Studien omfattar en lång vägsträcka och utmynnar i en lång rad åtgärder – såväl stora (2+1-väg) som 

små (förhöjd kantsten på hpl Ljungsarp). De olika åtgärdspaketen löser olika brister och det är främst 

inom åtgärdspaketen som prioritering har gjorts. Den övergripande inriktningen är att förbättra 

befintlig väg för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för pendling till skola och arbete samt för lokala 

resor. För den norra delen motiverar en omfattande pendlingstrafik några ombyggnader till 2+1-

sträckor och vänstersvängfält, medan övrig väg föreslås få mer punktvisa förbättringar. Dessutom 

föreslås en rad åtgärder för att förbättra trafikmiljön i Skene tätort. Inriktningen stämmer väl med 

studiens syfte och har tagits fram i samråd med berörda parter. 

Texten kompletteras eventuellt efter att SEB utförts. 

 

12.2. Åtgärder som innebär fortsatt utredning 
Ett flertal av åtgärderna kräver ytterligare utredning i form av projektering med mera innan de blir 

beställningsbara. Detta gäller åtgärder som handlar om- och nybyggnationer, 

tillgänglighetsanpassning, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och så vidare.  
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14. Kvalitetsgranskning 

Genomförd: Ja   ☐    Nej   ☐   Datum: Klicka här för att ange datum. 

Utförd av:  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum och underskrift av kvalitetsgranskare 
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15. Avslut av studie 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum och underskrift av ansvarig för genomförande av åtgärdsvalsstudien 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Godkänt - datum och underskrift av chef 
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16. Bilagor 

 

Bilaga 1 

Deltagare på Workshop 1, 2018-12-11 

Plats för mötet: Kinnaström, Mor Kerstins väg 13, Kinna.  

Närvarande på plats: 

Namn Företag 

Mikael Rohmee Räddningstjänsten 

Ted Curtsson Nettbuss Kinna 

Anette Axelsson Transdev Sverige AB 

Per Sigman Tranemo kommun 

Magnus Palm Marks kommun 

Ann Höök Marks kommun 

Markus Hagman Marks kommun 

Åsa Hagnestål Marks kommun 

Maria Sivedal Marks kommun 

Max Falk Västra Götalandsregionen 

Amanda Öberg Svenljunga kommun 

Julia Lindahl Svenljunga kommun 

Sandra Johansson Boråsregionen 

Sara Karlsson Västtrafik 

Wilhelm Häggander Västtrafik 

Annelie Åberg Trafikverket 

Jenny Trlicik Trafikverket 

Mirjam Lindqvist Trafikverket 

Maja Sallander Trafikverket 

Nada Dawid Trafikverket 

Joakim Karlsson Trafikverket 

Henrik Yngve Härryda kommun 

Pernilla Sott COWI AB 

Stina Svärd COWI AB 
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Bilaga 2 

Intressenter längs sträckan som fått möjlighet att inkomma med synpunkter till studien 

Förening Kommun 

Sörtorpa samhällsförening Härryda kommun 

Bua norra vägsamfällighet  Härryda kommun 

Gamla färdvägen vägsamfällighet Härryda kommun 

Bugärde stora södra vägsamfällighet Härryda kommun 

Eriksmyst samfällighetsförening  Härryda kommun 

Hällingsjö byalag och IFK Hällingsjö Härryda kommun 

Hällingsjö hus   Härryda kommun 

Bed comfort   Härryda kommun 

Wirator Stållinor Härryda kommun 

Lygnerns vattenråd Marks kommun 

Marks Hembygdskrets Marks kommun 

Marks Naturskyddskrets Marks kommun 

Fotskäls Byalag Marks kommun 

Hajoms Byalag Marks kommun 

Hyssna Byalag Marks kommun 

Sätila Sockens Byalag Marks kommun 

Tostareds Byalag Marks kommun 

Kråkereds Bygdeförening Marks kommun 

Fotskäls hembygdsförening Marks kommun 

Hajoms hembygdsförening Marks kommun 

Hyssna hembygdsförening Marks kommun 

Sätila Hembygdsförening Marks kommun 

Tostareds Hembygdsförening Marks kommun 

Fotskäls Bygdegårdsförening Marks kommun 

Fotskäls Hockey Club Marks kommun 

Friluftsfrämjandet i Mark Marks kommun 

Hajoms Bygdegårdsförening Marks kommun 

Hajoms Gymnastikförening Marks kommun 

Hajoms Idrottsförening Marks kommun 

Hajoms Skytteförening Marks kommun 

Hyssna Bordtennisklubb Marks kommun 

Hyssnabornas Bygdegårdsförening Marks kommun 

Hyssna Idrottsförening Marks kommun 

Orienteringsklubben Räven Marks kommun 

Sockenföreningen i Tostared Marks kommun 

Strömma hästsällskap Marks kommun 

Sätila bygdegårdsförening Marks kommun 

Sätila motorcykelklubb Marks kommun 

Sätila pistolskytteklubb Marks kommun 

Sätila Sportklubb Marks kommun 

Ubbhults Idrottsförening Marks kommun 

Sätila-Hyssna församlingar Marks kommun 

Västra Marks församling Marks kommun 

Hyssna Pensionärsförening Marks kommun 
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PRO Sätila-Hyssna Marks kommun 

SPF Seniorerna Markbygden Marks kommun 

Sätila Pensionärsförening Marks kommun 

Villa Strömsfors (Svenljunga kommun) Svenljunga kommun 

Strömsforsgruppen Svenljunga kommun 

Kinds Golfklubb (Svenljunga kommun) Svenljunga kommun 

LBC Svenljunga Svenljunga kommun 

Skogstransporter Redslared (Svenljunga 

kommun) 

Svenljunga kommun 

Allroundtjänst (Svenljunga) Svenljunga kommun 

Väveriet Uddebo Tranemo kommun 

Claes Blixt (Uddebo) Tranemo kommun 

Larssons Trä (Tranemo)  Tranemo kommun 

ICA Kvantum Tranemo Tranemo kommun 

Parkuddens vänner Tranemo Tranemo kommun 

Tranemo färghus Tranemo kommun 

ICT (Tranemo) Tranemo kommun 

Elbyrån (Tranemo) Tranemo kommun 

TGB (Tranemo) Tranemo kommun 

Opesgolv (Tranemo) Tranemo kommun 

Lindgrens bygg (Tranemo) Tranemo kommun 

Tranemo handel och service Tranemo kommun 

Magnus Nygren (Nittorp) Tranemo kommun 

Ray (Ljungsarp) Tranemo kommun 

Tidbecks (Ljungsarp) Tranemo kommun 

Kongsberg (Ljungsarp) Tranemo kommun 

Ljungsarps Mekaniska Tranemo kommun 
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Bilaga 3 

Deltagare på Workshop 2, 2019-03-07 

Plats för mötet: Kinnaström, Mor Kerstins väg 13, Kinna.  

Närvarande på plats: 

Namn Företag 

Per-Olof Carlsson Serf 

Calle Svensson Nettbuss Kinna 

Per Sigman Tranemo kommun 

Markus Nyström Tranemo kommun 

Sofia Sjöstrand Tranemo kommun 

Ann Höök Marks kommun 

Åsa Hagnestål Marks kommun 

Maria Sivedal Marks kommun 

Amanda Öberg Svenljunga kommun 

Julia Lindahl Svenljunga kommun 

Karin Björklind Boråsregionen 

Sara Karlsson Västtrafik 

Wilhelm Häggander Västtrafik 

Annelie Åberg Trafikverket 

Mirjam Lindqvist Trafikverket 

Louise Imborn Trafikverket 

Joakim Karlsson Trafikverket 

Per Schillander Trafikverket 

Henrik Yngve Härryda kommun 

Pernilla Sott COWI AB 

Stina Svärd COWI AB 
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Bilaga 4 

Åtgärdsplan Stråk 6, beslutad av regionstyrelsen för Västra Götalandsregion 2016-03-22 

Utdrag från Åtgärdsplan Stråk 6 Mark/Skene)-Göteborg, väg 156-40. 
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Åtgärdsplan Stråk 6; Åtgärder som ej omfattas av beslutet för stråkpotten men som 
bedöms ha hög prioritet och som föreslås finansieras på annat sätt. 

Utdrag från Åtgärdsplan Stråk 6 Mark/Skene)-Göteborg, väg 156-40. 
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Bilaga 5 

ÅVS Tåstarpsgatan 
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Bilaga 6 

ÅVS Svenljunga  

Åtgärdsvalsstudien identifierade tre paketeringsförslag med åtgärder som rekommenderades. Paket A 

är en långsiktig lösning, som oavsett realisering bör kompletteras med paket B och C.  

 Paket A: Omfattar åtgärder för att skapa förbifarter förbi nordvästra respektive 

  sydöstra delen av tätorten, enligt översiktsplanen, och på så sätt avlasta 

  befintlig väg genom tätorten från trafik, och då framför allt tung trafik.  

  Lång sikt; Förbifarter i nordväst och sydost om tätorten. Kommunalt 

  väghållarskap av nuvarande väg 156 genom tätorten.   

 Paket B: Omfattar åtgärder längs befintlig väg 156 som bedöms lämpliga att 

  genomföra, oavsett om paket A väljs som en framtida inriktning.  

  Kort sikt; Bibehållande av nuvarande väg 156 genom tätorten. 

  Hastighetssäkrande åtgärder i infarterna till tätorten. Åtgärder för 

  förbättrade möjligheter för gång- cykel- och kollektivtrafik. 

  Medellång sikt; Hastighetssäkrande åtgärder i centrum. Åtgärder för 

  förbättrade möjligheter för gång,- cykel- och kollektivtrafik. 

 Paket C:  Omfattar övriga bra åtgärder som bedöms lämpliga att genomföra, 

  oavsett om paket A väljs, där kommunen är ansvarig.  

  Kort sikt; Åtgärder för högre effektivitet och förbättrade möjligheter för 

  gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

  Medellång sikt; Åtgärder för högre effektivitet och förbättrade 

  möjligheter för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Översyn av 

  lokaliseringar. 
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Bilaga 7 

Information om hållplatser längs väg 156 

Listan är ett "levande" arbetsmaterial bifogat av Västtrafik. Det kan finnas felaktigheter i underlaget beroende på icke uppdaterade uppgifter. 

Härryda kommun 

Hållplatsnamn Läge 
Väder-
skydd Bänk 

Resnings
-handtag 

Belysni
ng Realtid 17-sten Ledstråk 

Kontrast-
markering Ramp 

Resande 
per  
dygn  

Resande 
per 
månad 

Buasjön A Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår  Kvarstår  Kvarstår  Kvarstår 

3 112 Buasjön B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår  Kvarstår  Kvarstår  Kvarstår 

Bugärde A Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar Klar Klar Klar 

15 487 Bugärde B Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar Klar Klar Klar 

Eriksmyst A Klar Klar Kvarstår Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

6 200 Eriksmyst B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Huvdaby A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

2 63 Huvdaby B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Kåhult A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

2 73 Kåhult B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Källarbacken A Klar Klar Klar Klar Klar Klar Klar Klar Klar 

84 2619 Källarbacken B Klar Klar Klar Klar Klar Klar Klar Klar Klar 

Lerviksvägen A Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

2 63 Lerviksvägen B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Lindåsvägen A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 29 Lindåsvägen B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Stora Övattnet A Klar Klar Klar Klar Kvarstår Klar Klar klar Klar 

14 459 Stora Övattnet B Klar Klar Klar Klar Kvarstår Klar Klar klar Klar 
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Marks kommun 

Hållplatsnamn Läge 
Väder-
skydd Bänk 

Resnings-
handtag Belysning Realtid 

17-
sten Ledstråk 

Kontrast-
markering Ramp 

Resande 
per  
dygn  

Resande 
per 
månad 

Anderslid A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 0 Anderslid B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar 

Attared A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar 

0 0 Attared B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar 

Björkebo A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 1 Björkebo B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Björlanda A Klar Klar Klar Klar Klar Klar Klar Klar Klar 

14 434 Björlanda B Klar Klar Klar Klar Klar Klar Klar Klar Klar 

Bläsebo A Klar Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

2 66 Bläsebo B Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Bonared A Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

1 35 Bonared B Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Ekåsen A Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar 

0 9 Ekåsen B Klar Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Forshallsvägen A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 0 Forshallsvägen B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar 

Greppholmen A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 0 Greppholmen B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Grind A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 0 Grind B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Gästgivargården A Klar Klar Klar Klar Kvarstår Klar Klar Klar Klar 58 1826 
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Hållplatsnamn Läge 
Väder-
skydd Bänk 

Resnings-
handtag Belysning Realtid 

17-
sten Ledstråk 

Kontrast-
markering Ramp 

Resande 
per  
dygn  

Resande 
per 
månad 

Gästgivargården B Klar Klar Klar Klar Kvarstår Klar Klar Klar Klar 
  

Habylid A Klar Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 0 Habylid B Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Haratången A Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

2 66 Haratången B Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Hedbovägen A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar Kvarstår Klar Klar Klar Klar 

15 489 Hedbovägen B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar Klar Klar Klar 

Hjorttorp A Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Klar Klar Klar Kvarstår 

16 512 

Hjorttorp B Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Klar Klar Klar Klar 

Hjorttorp C Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Hjorttorps Hede A Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

4 145 Hjorttorps Hede B Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Hunnaryd A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar 

0 28 Hunnaryd B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Hyltenäsvägen A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar 

0 0 Hyltenäsvägen B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Hyssna handel A Klar Klar Klar Klar Kvarstår Klar Klar Klar Klar 

45 1415 Hyssna handel B Klar Klar Klar Klar Kvarstår Klar Klar Klar Klar 

Härsjön A Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

7 240 Härsjön B Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Krokslid A Klar Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 25 Krokslid B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Kärra A Klar Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

1 59 Kärra B Klar Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Ljungavägen A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar 

0 22 Ljungavägen B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 
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Hållplatsnamn Läge 
Väder-
skydd Bänk 

Resnings-
handtag Belysning Realtid 

17-
sten Ledstråk 

Kontrast-
markering Ramp 

Resande 
per  
dygn  

Resande 
per 
månad 

Lyckhem A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 0 Lyckhem B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Råryggen A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 24 Råryggen B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Sandvad A Klar Klar Klar Klar Kvarstår Klar Klar Klar Klar 

0 7 Sandvad B Klar Klar Klar Klar Kvarstår Klar Klar Klar Klar 

Skene Skog A Klar Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 21 Skene Skog B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Skene, Torget A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

68 2121 Skene, Torget B Klar Klar Klar Klar Kvarstår Klar Klar Klar Klar 

Stenabo A Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

2 87 Stenabo B Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Stjärnhult A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

4 140 Stjärnhult B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Stångared A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 0 Stångared B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Veståker A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 0 Veståker B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Vårkulla A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar Kvarstår Klar Klar Klar Klar 

1 55 Vårkulla A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar Klar Klar Klar 

Örestensvägen A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 0 Örestensvägen B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 
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Svenljunga kommun 

Hållplatsnamn Läge 
Väder-
skydd Bänk 

Resnings-
handtag Belysning Realtid 17-sten Ledstråk 

Kontrast-
markering Ramp 

Resande 
per  
dygn  

Resande 
per 
månad 

Björnhallen A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 1 Björnhallen B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Bratteborg A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 0 Bratteborg B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar 

Bäckagärde A Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 0 Bäckagärde B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Ebbarp A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 13 Ebbarp B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Ebbarpsvägen A Klar Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar 

0 8 Ebbarpsvägen B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar 

Grimstorp A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 2 Grimstorp B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Hagadamm A Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 10 Hagadamm B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Hyrsås A Klar Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

1 34 Hyrsås B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Högelid A Klar Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

4 149 Högelid B Klar Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Karolinelund A Klar Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

5 166 Karolinelund B Klar Klar Kvarstår Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Klockaregården A Klar Klar Klar Klar Kvarstår Klar Klar Kvarstår Kvarstår 

3 99 Klockaregården B Klar Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar 

Reaskäl A Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 9 Reaskäl B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Redslareds 
Kyrka A Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

1 33 
Redslareds 
Kyrka B Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Revesjövägen A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar 0 0 
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Hållplatsnamn Läge 
Väder-
skydd Bänk 

Resnings-
handtag Belysning Realtid 17-sten Ledstråk 

Kontrast-
markering Ramp 

Resande 
per  
dygn  

Resande 
per 
månad 

Revesjövägen B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 
  

Roasjövägen A Klar Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

1 37 Roasjövägen B Klar Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Skog A Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 1 Skog B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Slättäng A Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 27 Slättäng B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Stenstorpet A Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 15 Stenstorpet B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Strömsfors A Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar 

8 270 Strömsfors B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Talleröd A Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

1 48 Talleröd B Klar Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Torstorp A Klar Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar 

4 153 Torstorp B Klar Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Vännebo A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 0 Vännebo B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Åstarp A Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

1 40 Åstarp B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 
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Tranemo kommun 

Hållplatsnamn Läge 
Väder-
skydd Bänk 

Resnings-
handtag Belysning Realtid 17-sten Ledstråk 

Kontrast-
markering Ramp 

Resande 
per  
dygn  

Resande 
per månad 

Algutstorp A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 0 Algutstorp B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Brandsmo B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 0 2 

Fritidsgården A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

5 172 Fritidsgården B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Gölingstorp A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 9 

Gölingstorp B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Gölingstorp C Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Lidagården A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 0 Lidagården B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Ljungsarp A Klar Klar Klar Klar Kvarstår Klar Klar Kvarstår Klar 0 7 

Ryda A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 0 Ryda B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Tåstarpsgatan A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 16 Tåstarpsgatan B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

Uddebo A Klar Klar Klar Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

7 228 Uddebo B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

V Ryda B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 0 0 

Åkerivägen A Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 

0 0 Åkerivägen B Kvarstår Kvarstår Kvarstår Klar Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår Kvarstår 
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Bilaga 8 

Miljö och geoteknik "Förbifart Skene" 

Nedanstående information kommer från miljökonsekvensbeskrivningen för Arbetsplan Förbifart 

Skene, daterad 1996-08-12. Nuläge och konsekvenser är gällande för det datumet och det är därmed 

inte säkert att det är gällande för området när denna rapport skrivs. 

Nuläge 

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen som skrevs för Förbifart Skene ska det ha funnits ett 

interimistiskt beslut för naturreservat för delar av Skrålabäckens naturreservat. Tanken var att avsätta 

området precis väster om föreslagen väg som naturreservat.  

Både Viskan och lövskogarna i Skrålabäckens ravinsystem är klassade med högsta naturvärde. 

Ravinerna uppvisar lokaler med flera skyddsvärda arter ur både flora och fauna. Utöver det så vandrar 

lax och öring i Skrålabäcken.  

I området där förslaget för "Förbifart Skene" är/var planerat finns eller har det funnits ett antal 

fornlämningar. Den enda fornlämning som skulle påverkas av förslaget dock är en boplats från brons-

/järnåldern. I övrigt finns ett egnahemsområde med kulturhistoriskt intressant bebyggelse som skulle 

beröras indirekt genom närhet till den planerade vägen.  

Berört område utgör ett viktigt närrekreations- och friluftsområde med hög attraktionskraft. Bland 

annat nyttjas området som strövområde och för kanotpaddling och fiske.  Övriga berörda delar av 

området utgörs av åkermark.  

Bedömda konsekvenser av Förbifart Skene 

Förslaget gör fysiskt intrång på jordbruksmark, mark som är viktig för friluftslivet samt mark som har 

höga naturvärden. Den föreslagna vägsträckningen har givits en låg profil och långa broar över 

Skrålabäcken och Viskan har föreslagits för att minska fysisk påverkan på landskapsbilden, området 

och dess värden.  

Geoteknik 
De geologiska och geotekniska förhållandena i Skene, har bedömts utifrån arkivmaterial (Teknisk PM, 

Geoteknik för arbetsplan LV 156 vid Skene delen Varbergsvägen- RV 41) och Sveriges Geologiska 

Undersöknings (SGU:s) jordartskarta och jorddjupskartan.  

Vid Skene utgörs marken av höjdpartier med fastmark och lågpartier med lösmark organiska jordar. 

Jorden utgörs enligt jordartskartan av glacial lera och postglacial sand, med inslag svämsediment samt 

isälvssediment. Enligt jorddjupskartan har området ett jorddjup som varierar mellan 0 och 50 meter. 

Topografin inom området är kuperat med stora nivåskillnader och har flera raviner med bäckar och 

Viskan.  

Enligt tidigare utförda geotekniska undersökningar består jordlagren övervägande av siltig eller sandig 

lera som delvis innehåller skikt av sand eller silt. Leran täcks av torrskorpelera eller sand med en 

varierande mäktighet.  Det överlagrande sandlagret uppgår lokalt vid järnvägen Borås-Varberg till 

mellan 15 och 20 meter mäktighet. Lerdjupet varierar mellan 10 och 20 meter och som djupast vid 

Skrålabäcken, där lerdjupet är cirka 50 meter. De grunda djupen, mindre än 10 meter, återfinns vid 

riksväg 41. I detta område finns block.  
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Bilaga 9 
Uppräknad ÅDT för prognosår 2040 
 

Delsträcka väg 40 - Skene 

AVSNITT
SID 

ÅDT tot 
(2017) 

ÅDT Lb 
(2017) 

ÅDT Pb 
(2017) 

ÅDT tot 
2040 

ÅDT Lb 
2040 

ÅDT Pb 
2040 

6140078 7337 603 6734 9380 940 8440 

6140079 6486 564 5922 8300 880 7420 

6140127 7029 611 6418 8990 950 8040 

6140083 5431 463 4968 6950 720 6230 

6230019 6467 616 5851 8290 960 7330 

6230022 6605 591 6014 8460 920 7540 

 
Delsträcka Genom Skene 

AVSNITT
SID 

ÅDT tot 
(2017) 

ÅDT Lb 
(2017) 

ÅDT Pb 
(2017) 

ÅDT tot 
2040 

ÅDT Lb 
2040 

ÅDT Pb 
2040 

6230033 6027 426 5601 7680 660 7020 

6230037 8536 701 7835 10910 1090 9820 

6230121 7771 481 7290 9890 750 9140 

 
Delsträcka väg 41 – väg 27 

AVSNITT
SID 

ÅDT tot 
(2017) 

ÅDT Lb 
(2017) 

ÅDT Pb 
(2017) 

ÅDT tot 
2040 

ÅDT Lb 
2040 

ÅDT Pb 
2040 

6230062 1134 183 951 1490 290 1200 

6230122 1251 176 1075 1630 280 1350 

6230153 4880 342 4538 6220 530 5690 

6230154 3767 326 3441 4830 510 4320 

6230172 2879 275 2604 3700 430 3270 

6230173 5545 360 5185 7060 560 6500 

6230064 1083 188 895 1380 300 1080 

6240050 1235 191 1044 1560 300 1260 

6240056 6606 499 6107 8120 780 7340 

6240058 2072 301 1771 2600 470 2130 

6220022 1896 284 1612 2380 440 1940 

6330073 5045 424 4621 6210 660 5550 

6330086 3973 396 3577 4920 620 4300 

6330104 2677 314 2363 3330 490 2840 

 
Delsträcka väg 27 - länsgränsen 

AVSNITT
SID 

ÅDT tot 
(2017) 

ÅDT Lb 
(2017) 

ÅDT Pb 
(2017) 

ÅDT tot 
2040 

ÅDT Lb 
2040 

ÅDT Pb 
2040 

6330035 1169 151 1018 1470 240 1230 

6330057 1125 231 894 1440 360 1080 

6330059 1678 282 1396 2120 440 1680 

6330062 631 132 499 810 210 600 

6330063 1076 167 909 1360 260 1100 
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Grov kostnadsindikation (GKI) för Förbifart Skene och några 2+1-sträckor  

 

Bilaga 11 

Överförflyttningspotential för Förbifart Skene 

 

Bilaga 12  

Gammal vägplan för Förbifart Skene 
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Avgifter för lotteriverksamhet

13

2019KS655
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Sektorn för utbildning och kultur
Mats Rosendahl

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-16 2019KS655  806

Avgifter för lotteriverksamhet

Sammanfattning
Den 1 januari 2019 trädde en ny spellag (2018:1138) i kraft. Den innebär att kommuner 
numera endast ansvarar för att godkänna så kallade registreringslotterier. All annan 
tillsyn av lotteriverksamhet ansvarar Spelinspektionen för. Med anledning av den nya 
lagstiftningen ska kommunen fastställa de avgifter som ska gälla inom området.
 
Kommunen tar ut två avgifter från den förening som vill genomföra registreringslotteri, 
en för registrering och en för kontroll. Det är kommunfullmäktige som ska besluta om 
avgifterna. Registreringsavgiften tas ut för behandlingen av ansökan om registrering att 
genomföra registreringslotterier. Kontrollarvodet är det arvode som kommunen betalar ut 
till den som kontrollerar lotteriet. Registreringsavgiften tas ut per registrering och ska 
motsvara kommunens omkostnader för handläggningen. Avgiften är 300 kronor per 
registrering och har varit på den nivån sedan flera år tillbaka. Förslaget är att 
registreringsavgiften justeras till 400 kronor med hänsyn till kostnadsutvecklingen. 
Summan är på ungefär samma nivå i omkringliggande kommuner.  

Tillsynsavgiften är på tre procent av lotteriets omslutning vilket följer spelinspektionens 
allmänna råd. Avgiften ska enligt rådet ha en maxgräns vid stora lotterier, vilken för 
Härryda kommun i nuläget är 1500 kronor. Denna nivå bedöms även fortsatt vara rimlig 
sett till omfattningen av den lotteriverksamhet som bedrivs i kommunen.  

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande avgifter för registreringslotterier:

Registreringsavgift på 400 kronor per registrering.
Kontrollarvode på tre procent av lotteriets omslutning dock högst 1500 kronor per lotteri.

Ärendet
Den 1 januari 2019 trädde en ny spellag (2018:1138) i kraft. Den innebär att kommuner 
numera endast ansvarar för att godkänna så kallade registreringslotterier. All annan 
tillsyn av lotteriverksamhet ansvarar Spelinspektionen för. Med anledning av den nya 
lagstiftningen ska kommunen fastställa de avgifter som ska gälla inom området.
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Kommunen tar ut två avgifter från den förening som vill genomföra registreringslotteri, 
en för registrering och en för kontroll. Det är kommunfullmäktige som ska besluta om 
avgifterna. Registreringsavgiften tas ut för behandlingen av ansökan om registrering att 
genomföra registreringslotterier. Kontrollarvodet är det arvode som kommunen betalar ut 
till den som kontrollerar lotteriet. Registreringsavgiften tas ut per registrering och ska 
motsvara kommunens omkostnader för handläggningen. Avgiften är 300 kronor per 
registrering och har varit på den nivån sedan flera år tillbaka. Förslaget är att 
registreringsavgiften justeras till 400 kronor med hänsyn till kostnadsutvecklingen. 
Summan är på ungefär samma nivå i omkringliggande kommuner. 

Tillsynsavgiften är på tre procent av lotteriets omslutning vilket följer spelinspektionens 
allmänna råd.  Avgiften ska enligt rådet ha en maxgräns vid stora lotterier, vilken för 
Härryda kommun i nuläget är 1500 kronor. Denna nivå bedöms även fortsatt vara rimlig 
sett till omfattningen av den lotteriverksamhet som bedrivs i kommunen

Registreringslotteri 
Registreringslotterier är lotterier som har begräsningar dels i hur stort värde en vinst får 
uppgå till samt dels hur stort belopp som lotteriet får omsätta. Det är även reglerat hur 
stor vinsten måste vara som minst i relation till insatsernas värde. Spelinspektionen 
redovisar följande punkter på sin hemsida med stöd i spelförordningen 4 kap 7 §: 

 I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett 
prisbasbelopp (som 2019 är 46 500 kronor). Värdet på en varuvinst kan vara högre.

 Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 
50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet. 

 Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som 
anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.  

Tillstånd för registreringslotterier ges till ideella föreningar och till registrerade 
trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara 
öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier. En registrering får gälla i högst 
fem år.

Mindre lotterier som inte klassas som registreringslotterier kräver varken tillsyn eller 
registrering.  

Registreringslotterier i kommunen 
För närvarande hålls det omkring tre registreringslotterier per år i kommunen. Den som 
vill genomföra ett lotteri som omfattas av kraven på ett registreringslotteri ansöker om 
registrering för detta hos Härryda kommun. När ansökan är registrerad utser kommunen 
en kontrollant som ska se till att föreningens lotteri sköts på ett riktigt sätt och som även 
kan ge föreningen viss vägledning. Beslut om att utse kontrollant fattas av enhetschef för 
fritid på delegation av välfärdsnämnden. För närvarande finns en utsedd lotterikontrollant 
i Härryda kommun. 

Päivi Malmsten
Sektorschef Karin Beckman

Verksamhetschef
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Avskaffande av friskvårdsbidrag
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Personalfunktionen
Anna-Kajsa Tagesson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-22 2019KS650  026

Avskaffande av friskvårdsbidrag

Sammanfattning
Härryda kommun erbjuder sedan januari 2017 ett friskvårdsbidrag till alla anställda. 
Bidraget uppgår till 1 000 kronor per medarbetare och år. Det är endast en tredjedel av 
alla medarbetare som tar del av friskvårdsbidraget vilket innebär att det kostar kommunen 
cirka 1 miljon kronor per år. Inom ramen för de besparingar som kommunen står inför 
föreslås friskvårdsbidraget att upphöra från och med januari 2020. 

Härryda kommun erbjuder andra hälsofrämjande insatser bland annat via kommunens 
hälsoutvecklare och de cirka 100 hälsoinspiratörerna som är knutna till hans arbete men 
även via det upphandlade personalstödet i form av samtalsstöd som ges via Falck 
Healthcare. Därutöver ger kommunen årligen ett större bidrag till Härryda kommuns 
kultur- och idrottsförening (HKIF) som ger en möjlighet för alla medarbetare att 
tillsammans med kollegor göra något trevligt, idrottsligt eller kulturellt, till en reducerad 
kostnad.

Friskvårdsbidragets avskaffande kommer troligtvis att påverka arbetsgivarvarumärket på 
ett negativt sett. Däremot används friskvårdsbidraget troligen av medarbetare som redan 
är aktiva och därmed är det inte sannolikt att medarbetarnas hälsa påverkas i någon 
utsträckning på grund av friskvårdsbidragets upphörande. 
 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avskaffa Härryda kommuns friskvårdsbidrag från och med 
1 januari 2020. 

Anders Pettersson
Personalchef
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Överskridande av investeringsbudget för 
ombyggnad av Solstensförrådet

15
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Maria Hamrehjelm

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-28 2019KS636  042

Överskridande av investeringsbudget för ombyggnation av 
Solstensförrådet

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2017 i § 193 att avsätta medel för 
ombyggnation av Solstensförrådet. Totalt budgeterades 3000 tkr för projektet.

Syftet med projektet var att förbättra arbetsmiljön i lokalerna genom att främst förbättra 
ventilationen utifrån dagens normer, skapa två kompletta omklädningsrum för kvinnor 
och män samt att skapa arbetsplatser för driftpersonalen.

Totalt har projektet kostat 3787 tkr. De ökade kostnaderna beror främst på att 
ventilationen behövde uppgraderas ytterligare utifrån grundbeställningen samt att 
inventarier och projektledning inte var inräknat

Överskridandet ryms inom ramen för sektorns totala investeringsbudget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner överskridande av investeringsbudget med 787 tkr för 
ombyggnationen av Solstensförrådet. 

Per-Arne Larsson
Sektorschef Maria Hamrehjelm

Fastighetschef
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Överskridande av investeringsbudget för 
lokalanpassning, Ekdalaskolans skolgård
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Maria Hamrehjelm

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-28 2019KS638  042

Överskridande av investeringsbudget för lokalanpassning, 
Ekdalaskolans skolgård

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 i § 190 att avsätta medel för 
lokalanpassningar i grundskolan, vilket bland annat innebar lokalanpassning för 
Ekdalaskolans skolgård. Totalt budgeterades 1293 tkr.

Syftet med ombyggnationen var att skapa en skolgård som blir mer tillgänglig för alla, 
såväl elever som medborgare. Den skulle bli tryggare och uppmuntra till mer fysisk 
aktivitet. I processen deltog elever och personal på skolan. Gården skulle enligt plan få 
fler lekredskap, bättre belysning och även förhindra att fordon kunde köra in på gården.

Ekdalaskolans skolgård byggdes om under våren 2019. Under byggprocessen upptäcktes 
miljöföroreningar som inte kunde förutses i projekteringen. Kostnaden för sanering och 
markarbeten som behövde genomföras som följd av miljöföroreningarna uppgick till 
drygt 350 tkr. Dessutom tillkom ändrings- och tilläggsarbeten som inte var budgeterade.

Total kostnad för ombyggnaden av Ekdalaskolans skolgård uppgick till 3052 tkr vilket 
innebär ett överskridande om 1759 tkr. Överskridandet ryms inom ramen för sektorns 
totala investeringsbudget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner överskridande av investeringsbudget med 1759 tkr för 
lokalanpassning av Ekdalaskolans skolgård.

Per-Arne Larsson
Sektorschef Maria Hamrehjelm

Fastighetschef
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Taxa för anläggningsavgifter och 
brukningsavgifter avseende vattentjänster 

2020

17
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Sektorn för samhällsbyggnad
Anders Lorentzon

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-13 2019KS470  406

Taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
vattentjänster 2020

Sammanfattning
Nuvarande taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 
fastställdes av kommunfullmäktige den 17 december 2018 § 209 och gäller från den 1 
januari 2019.

Taxan bygger på självkostnadsprincipen och kostnadstäckningen ska vara 100 %. Sektorn 
föreslår att de fasta och rörliga brukningsavgifterna höjs med 6 % samt att 
anläggningsavgifterna höjs stegvis årligen enligt bifogad modell från och med 1 januari 
2020.

Härryda kommuns VA-verksamhet står inför stora och kostsamma investeringar under de 
närmaste åren. Förutom ett helt nytt vattenverk och överföringsledningar mellan Hindås 
och Landvetter planeras även överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda. Ett 
flertal stora investeringar krävs vidare för att öka kapaciteten i det befintliga 
ledningsnätet för att klara VA-försörjningen till såväl nya detaljplaner som till områden 
som behöver anslutas till kommunalt VA. Kapitalkostnader för dessa investeringar 
kommer på sikt att orsaka kraftiga höjningar på brukningstaxan. En översyn har gjorts av 
anläggningsavgifterna och reduktionsreglerna på dessa finns inarbetade i VA-taxan.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter 
avseende vattentjänster 2020 enligt föreliggande förslag att gälla från och med den 1 
januari 2020.

Ärendet
Nuvarande taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 
fastställdes av kommunfullmäktige den 17 december 2018 § 209 och gäller från den 1 
januari 2019. Taxan bygger på självkostnadsprincipen och kostnadstäckningen ska vara 
100 %. Verksamhetens egna kapital i resultatutjämningsfonden ska balansera resultatet.
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För att balansera ökade drift- och kapitalkostnader samt skapa utrymme för fondering av 
medel som avser budgeterade investeringar på anläggningar och ledningsnät, föreslår 
sektorn att de fasta och rörliga brukningsavgifterna höjs med 6 %. 

För en normalvilla med en förbrukning på 150 kbm per år blir kostnadsökningen cirka 
438 kronor per år med kommunalt dricks-, spill- och dagvatten. I övrigt har belopp 
justerats för att om möjligt erhålla jämna heltal. Se bilaga 2.

I det bifogade dokumentet, bilaga 1, som innehåller förslag till taxa för 
anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 2020, har vissa 
förtydliganden och ändringar gjorts jämfört med gällande dokument

Under punkt 5.5 kompletteras taxan med punkt 5.67 Extra avgift för mätarbyte i 
kryputrymme/mätarbrunn. Avgiften sätts till 855 kr.

Punkt 5.63 ändras texten från ”Fast avgift vid uttag från uttagsskåp per 
faktureringstillfälle” till ”Årsavgift för nyckel till uttagsskåp” och faktureras 
fortsättningsvis kvartalsvis i samband med ordinarie fakturering. 

Avgiften under punkt 5.58 Otillåtna uttag eller användning av otillåtna brandpoströr 
föreslås höjas från 3 145 kr till 10 000 kr för att styra entreprenörer till att använda det 
system med vattentanknycklar som finns inom VA-verksamheten sen flera år tillbaka. 

Härryda kommuns VA-verksamhet står inför stora och kostsamma investeringar under de 
närmaste åren. Förutom ett helt nytt vattenverk och överföringsledningar mellan Hindås 
och Landvetter planeras även överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda. Ett 
flertal stora investeringar krävs vidare för att öka kapaciteten i det befintliga 
ledningsnätet för att klara VA-försörjningen till såväl nya detaljplaner som till områden 
som behöver anslutas till kommunalt VA. Kapitalkostnader för dessa investeringar 
kommer på sikt att orsaka kraftiga höjningar på brukningstaxan. En översyn har gjorts av 
anläggningsavgifterna och reduktionsreglerna på dessa finns inarbetade i VA-taxan, med 
följande förslag som resultat:

 Servisavgiften föreslås höjas då denna inte täcker kostnaderna för serviserna.
 Tomtyteavgiften föreslås höjas och reduktionen på tomtyteavgiften föreslås avskaffas 

med en övergångsperiod på 3 år då inte heller denna beräknas täcka de till avgiften 
relaterade kostnaderna. Tomtyteavgiften begränsas i samband med förändringen till 2 
000 kvm på 1-2 bostadsfastigheter.

 Reduktionen på lägenhetsavgiften föreslås avskaffas med en övergångsperiod på 3 år. 
Lägenhetsavgiften ska spegla den nytta en fastighet har av att ha tillgång till de 
allmänna vattentjänsterna, och att ha en reduktion på avgiften är olämplig ur 
rättvisesynpunkt, eftersom samtliga lägenheter har samma nytta, och att då nyttan för 
fastigheten ökar linjärt. För att avskaffandet inte ska få oförutsedda konsekvenser för 
större byggprojekt i närtid sänks lägenhetsavgiften.

 Grundavgiften, som debiteras för annan fastighet, föreslås avskaffas och införlivas 
som del i servisavgiften och tomtyteavgiften.

Den föreslagna förändringar enligt ovan finns bifogade i bilaga 2.

Den nya taxan föreslås gälla från och med den 1 januari 2020.
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Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Jessica Sténhoff
 Verksamhetschef vatten och avfall

Bilagor:
Bilaga 1. Förslag till taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
allmänna vattentjänster 2020

Bilaga 2. Beräkningsexempel samt förändringar i anläggningsavgifter 

Bilaga 3. Kommunjämförelse 2019-2020
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Bilaga 1 
 

1  

TAXA FÖR VATTENTJÄNSTER    

Brukningstaxa för dricksvatten, spillvatten och dagvatten, från 1 januari 2020 

Fastigheter delas in i bostadsfastighet eller annan fastighet . 

Bostadsfastighet är en fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 

eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. 

Om fastigheten innehåller både bostadslägenheter och 

lokaler räknas lokalytan om till lägenheter med lägenhetsekvivalenter om 150 m2. 

Till bostadsfastighet räknas till exempel liknande fastigheter som 

hotell, restauranger, sjukvårdslokaler, äldreboende och mindre föreningslokal. 

Kommunens bedömning gäller.    

Vid nybyggda hus debiteras fast avgift från det datum som vattenmätaren är uppsatt och godkänd. 

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. 

BOSTADSFASTIGHET 
   

1. FASTA AVGIFTER    

1.1 Dricks- och spillvatten, avgift per vattenmätare och år 

Utöver denna avgift tillkommer avgift enligt punkt 1.6, 1.7 och 3. 

För abonnent som inte lämnar in vattenmätarställning enligt ABVA minst en gång per år 

i samband med den årliga avläsningen, beräknas årsförbrukningen till 300 m3, 

om inte den senaste avläsningen visar på en högre förbrukning. 

Detta tillämpas även för de abonnenter som inte medverkat till att vattenmätare blivit installerad. 

Abonnent som enligt avtal med Mölndals stad har taxa 808 ska läggas över 

till taxa 800 vid ägarbyte.    

Antalet mätare per fastighet skall vara så lågt som möjligt. 

Kommunen bestämmer antalet mätare och typ av mätare. 

 
Mätarstorlek 

 
Taxa 

 
Dricks- och spillvatten 2019 

 
Dricks- och spillvatten 2020 

25 mm/Qn 2,5 800 (1) 2 424 2 568 

25 mm/Qn 2,5 801 1 348 1 428 

40 mm/Qn 6 802 3 244 3 440 

50 mm/Qn 10 804 5 412 5 736 

25 mm/Qn 2,5-Mölndals taxa2) 808 * * 
1) 

Inklusive lägenhetsavgift, 2) Antas av Mölndals stad 

Mätarstorlek Taxa Enbart dricksvatten 2019 Enbart dricksvatten 2020 

25 mm-Qn 2,5 810 692 732 
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2  

1.2 Enbart spillvatten utan mätning    

Avgift när bostadsfastighet endast är ansluten till spillvattenledning utan mätning. 

Utöver denna avgift tillkommer avgift enligt 1.6. 

 
Taxa Enbart spillvatten 2019 Enbart spillvatten 2020 

Enbart Spillvatten 9001) 3308 3 508 

Enbart spillvatten 901 1 804 1 912 

1.3 Enbart spillvatten med mätning 
   

Avgift när bostadsfastighet endast är ansluten till spillvattenledning med mätning. 

Utöver denna avgift tillkommer avgift enligt 1.5 och 1.6. 

 
Taxa Enbart spillvatten 2019 Enbart spillvatten 2020 

Enbart spillvatten 902 808 856 

1.4 Avgift vattenmätare i brunn eller kryputrymme 

I avgiften ingår en avläsning. Ytterliggare avläsning debiteras enligt 5.5d 

 
Taxa 2019 2020 

Avgift mätarbrunn/kryputrymme 820 708 752 

1.5 Avgift vattenmätare vid enbart spillvatten 

Extra årsavgift för vattenmätare vid taxa 902. 
 Taxa 2019 2020 

25 mm/Qn 2,5 821 264 280 

40 mm/Qn 6 822 848 900 

1.6 Avgift per bostad, lägenhet eller lägenhetsekvivalent 

Utöver avgift enligt 1.1, 1.2, 1.3 och 1.5 tillkommer avgift, gäller ej taxa 800. 
  2019 2020 

Dricksvatten och spillvatten  1 076 1 140 

Enbart dricksvatten  416 416 

Enbart spillvatten utan mätning  1 504 1 596 

Enbart spillvatten vid mätning  640 680 

 

1.7 Dagvatten bostadsfastighet 

   

Utöver avgift enligt 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 och 1.6 tillkommer avgift för dagvattenavledning bostadsfastighet. 

Avgift per röranslutning, dimension och år. 

Rördimension Taxa 2019 2020 

-110 mm 700 376 400 

LOD-Makadam-bräddrör 110 mm 701 76 80 

111-160 mm 702 672 712 

LOD-Makadam-bräddrör 160 mm 703 136 144 

161-225 mm 704 1 596 1 692 

226-300 mm 706 2 876 3 048 

301-400 mm 708 5 112 5 420 

401-500 mm 709 8 000 8 480 

501-600 mm 710 11 520 12 212 

601-800 mm 711 20 480 21 708 
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ANNAN FASTIGHET    

2. FASTA AVGIFTER    

2.1 Dricks- och spillvatten, avgift per vattenmätare och år. 

Utöver denna avgift tillkommer avgift enligt punkt 3. För abonnent som inte lämnar in vattenmä- 

tarställning enligt ABVA minst en gång per år i samband med den årliga avläsningen, beräknas års- 

förbrukningen till 300 m3, om inte den senaste avläsningen visar på en högre förbrukning. Detta 

tillämpas även för de som inte medverkat till att vattenmätare blivit installerad. Antalet mätare per 

fastighet ska var så lågt som möjligt. Kommunen bestämmer antalet mätare och typ av mätare. 

Kommunen bestämmer antalet mätare och typ av mätare. 

Mätarstorlek Taxa Dricks- och spillvatten 2019 Dricks- och spillvatten 2020 

25 mm/Qn 2,5 8501) 3 116 3 304 

25 mm/Qn 2,5 851 6 232 6 604 

40 mm/Qn 6 852 13 800 14 628 

50 mm/Qn 10 854 61 400 65 084 

80 mm* 856 311 548 330 240 

100 mm* 857 489 136 518 484 

150 mm* 858 1 100 544 1 166 576 

(2) För bruttoyta på maximalt 150 m 2 . 2) Induktiva mätrör. 

Mätarstorlek Taxa Enbart dricksvatten 2019 Enbart dricksvatten 2020 

25 mm/Qn 2,5 870 3 056 3 240 

40 mm/Qn 6 871 6 120 6 488 

50 mm/Qn 10 873 25 316 26 836 

2.2 Avgift vattenmätare i brunn eller kryputrymme 

I avgiften ingår en avläsning. Ytterligare avläsning debiteras enligt 5.54 

 
Taxa 2019 2020 

Avgift mätarbrunn/kryputrymme 820 708 752 

2.3 Enbart spillvatten 
   

Årsavgift då annan fastighet endast är ansluten till spillvattenledning. För varje påbörjad bruttoyta 

om 150 m2. Antalet ekvivalenta lägenheter räknqw på den BTA som har nytta av va-anslutning. 

 
Taxa Enbart spillvatten 2019 Enbart spillvatten 2020 

Enbart spillvatten utan mätning 951 5 624 5 960 

Enbart spillvatten med mätning 9521) 2 912 3 088 
1) 

Utöver denna avgift tillkommer rörlig avgift för spillvatten enligt pkt 2.4 och 3. 

2.4 Avgift vattenmätare vid enbart spillvatten 

Extra årsavgift för vattenmätare vid taxa 952. 

Mätarstorlek Taxa 2019 2020 

25 mm/Qn 2,5 821 260 276 

40 mm/Qn 6 822 848 900 
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2.5 Dagvatten annan fastighet    

Utöver avgift enligt 2.1, 2.2, 2.3 och 2.4 tillkommer avgift för dagvatten- 

avledning fastighet. Avgift per röranslutning, dimension och år. 

Rördimension Taxa 2019 2020 

-110 mm 714 564 596 

LOD-Makadam-bräddrör 110 mm 715 112 120 

111-160 mm 716 1052 1 116 

LOD-Makadam-bräddrör 160 mm 717 208 220 

161-225 mm 718 2 392 2 536 

226-300 mm 719 4 320 4 580 

301-400 mm 720 7 684 8 144 

401-500 mm 721 12 004 12 724 

501-600 mm 722 17 288 18 324 

601-800 mm 723 30 732 32 576 

 
3. RÖRLIG AVGIFT 

  
2019 

 
2019 

Både dricks- och spillvatten  20,27 21,49 

Enbart dricksvatten  8,11 8,60 

Enbart spillvatten  12,16 12,89 

Mölndals taxa (villafastighet)* 808   

*Antas av Mölndals stad    

4. FAST FÖRBRUKNINGSAVGIFT UTAN MÄTNING FÖR 2019 2020 

Avgift per villa eller lägenhet och år. Tillkommer utöver avgift 1.1, 1.5 och 1.6. 

Både dricks- och spillvatten 812 6 128 6 496 

Enbart dricksvatten 813 2 800 2 968 

Enbart spillvatten 814 3 668 3 888 

Mölndals taxa (villa) 815 5 508 5 840 

 
5. ÖVRIGT 

   

5.1 Tillägg för pulsmätare Taxa 2019 2020 

Qn 2,5 / Qn 10 PVM 280 296 
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5.2 Hyra av brandpoströr    

Avser uttag av dricksvatten under tillfällig period, exempelvis byggnation. 

Avgift på 1780 kr exkl.moms tas ut för uppsättning, hämtning och kontroll utöver fast avgift. 

All förbrukning debiteras enligt taxa rörlig avgift, se punkt 3. 

Om både dricks- och spillvatten är anslutet tillkommer rörlig avgift enligt punkt 3 för de båda nyttigheterna. 

Avgift per röranslutning, dimension och år.    

Mätarstorlek Qn Taxa 2019 2020 

40 mm/Qn 6 880 13 556 14 368 

50 mm/Qn 10 881 20 120 21 328 

5.3 Avgift brandpost 
   

Avser totala kostnaden per ventil och år inklusive installation, 

underhål och uttag.    

Dimension Taxa 2019 2020 

63 mm 750 628 664 

5.4 Hyra byggvattenmätare 
   

Inklusive uppsättning och nedtagning, gäller ej enstaka småbostadshus. 

Rörlig avgift tillkommer. Mätaren ska bytas vid inflyttning. 
 Taxa 2019 2020 

 888 7 024 7 444 

5.5 Övriga avgifter 
 

2019 2020 

5.51 Inkoppling , avstängning eller återkoppling. 644 684 

Nertagning/uppsättning av vattenmätare på kundens begäran, per gång. 

5.52 Underlåtenhet att lämna tillträde till 
 

644 684 

vattenmätare eller boka tid för byte.    

5.53 Provning av vattenmätare på begäran 
 

860 912 

enligt ABVA.    

5.54 Begärd avläsning av vattenmätare 
 

644 684 

5.55 Byte av frusen vattenmätare, arbetstid. 
 

644 684 

Kostnad för vattenmätare till självkostnadspris tillkommer 

5.56 Förgävesbesök vid avtalad uppsättning av 644 684 

vattenmätaren eller avläsning av vattenmätare 

5.57 Besiktningsavgift för oljeavskiljare och 
 

644 684 

fettavskiljare    

5.58 Otillåtna uttag eller användning 
 

2516 8 000 

av otillåtna brandpoströr    

5.59 Efterkontroll av inkoppling till 
 

1 256 1 332 

förbindelsepunkt då besiktning inte kunnat ske vid öppen schakt 

5.60 Avgift för borttappad nyckel till uttagsskåp 632 668 

5.61 Deposition för nyckel till uttagsskåp 
 

632 668 

5.62 Rörlig avgift vid uttag från uttagsskåp 
 

20,27 21,49 

5.63 Årsavgift för nyckel till uttagsskåp 
 

232 244 

5.64 Avgift vid utebliven besiktning av komplementbostad e 660 700 

5.65 Evenemangstaxa. Utkörning och hemtagning av 1000 1060 

en vattentank upp till 1000 liter.    

5.66 Avgift vid brott mot bevattningsförbud  2000 2120 

Page 633 of 1185



Bilaga 1 
 

6  

5.67 Extra avgift för mätarbyte i krypgrund/Mätarbrunn 0 684 
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6. UPPSÄGNING AV VA-ABONNEMANG UTAN ERSÄTTNINGSBYGGNAD 

Om fastighetsägaren säger upp ett VA-abonnemang på grund av att byggnaden ska 

rivas och ingen nybyggnad ska ske, pluggas dricks- och spillvattenservisen vid huvudledning. 

En avgift enligt självkostnadsprincipen tas ut för detta arbete. Om ersättningsbostad ska uppföras avslutas inte taxan. 

Vid ansökan om anslutning i framtiden sker detta mot en avgift enligt självkostnadsprincipen för varje 

förbindelsepunkt som återupprättas avseende dricks-, 

spill- och dagvatten om dimensionen och placeringen är lika. 

Detta förfarande kan även bli aktuellt om flera fastigheter som tidigare har haft var sin servis 

tänker använda bara en servis för ett internt nät i fastighetsområdet. Detta medför dock ingen 

skyldighet för kommunen att återbetala någon anläggningsavgift. 

Allmänna bestämmelser 
Taxan avser de avgifter som enligt Lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster kan uttas för kommunalt dricks- 

, spill- och dagvatten samt gällande ABVA - Allmänna bestämmelser för vattentjänster i Härryda kommun. 

Utöver taxans avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. 

Avgiftsskyldighet 

Avgift för dricks-, spill- och dagvatten betalas av fastighetsägaren. 

Betalas inte räkningen i tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen och 

kostnader för påminnelser och inkasso. 

Fakturering sker fyra gånger per år. Eventuellt justeringsbelopp under 500 kr, görs på nästa faktura. 

Justeringen utgår från en ny mätaravläsning. Vid justeringsbelopp över 500 kr ska abonnent meddela kundtjänst 

senast 14 dagar före förfallodag, annars sker justering på nästkommande faktura. 
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Nedanstående text är endast information och antas inte i KF 

Information 
I den rörliga brukningsavgiften ingår bl a produktion och distribution av dricksvatten och rening av spillvatten. 

Den fasta avgiften ska täcka kostnader för vattenmätare, fakturering fyra gånger per år, administration, kapital 

kostnader, information m.m. Avgiften varierar beroende på om det är bostadsfastighet eller annan fastighet och 

storlek på vattenmätare. 

Lägenhetsavgift/bostadsavgift, lägenhetsekvivalenter 

Lägenhets- eller bostadsavgift är en årlig fast avgift per lägenhet, bostad eller lägenhetsekvivalent. Denna avgift är 

för att bekosta investeringar, drift och underhåll av produktionsanläggningar, stationer och huvudledningar. 

Exempel: En villa betalar en lägenhetsavgift, ett parhus två lägenhetsavgifter, ett hyreshus med tio lägenheter betalar 

tio lägenhetsavgifter. 

En lägenhetsekvivalent motsvarar 150 m2. Ekvivalenter används vid omräkning av ytor i en fastighet till antal lägenheter. 

 
Årlig fast avgift för bortledande av dagvatten från fastighet. 

Avgiften bekostar drift och underhåll av ledningsnät samt utjämningsmagasin och dammar för dagvatten. 

Kontrollera din mätarställning! 

Fastighetsägaren är skyldig att snarast meddela kommunen om vattenmätaren antas visa fel. 

Kontrollera den uppskattade mätarställningen mot den verkliga mätarställningen vid fakturering. Ett 

normalhushåll förbrukar 120-150 m3 per år för bostadshus. 

Vattenmätare byts regelbundet efter gällande föreskrifter, (Minst vart tionde år för en villa). 

Vattenmätaren är kommunens egendom och får endast bytas eller demonteras av kommunens personal. 

Alla vattenmätare ska ha återströmningsskydd. 

Vattenmätaren ska läsas av, minst en gång per år samt vid byte, av fastighetsägare. 

Vattenavstängning 

Vattentillförseln kan stängas av om t.ex. betalning uteblir, vatten från egen brunn är ihopkopplad med kommunalt vatten, 

eller om vattenmätaren inte kan avläsas, bytas eller installeras i tid. 

Kommunala regler - ABVA 

Regler om kommunalt VA är fastställt i föreskriften ABVA - Allmänna bestämmelser för vattentjänster i Härryda kommun. 

Dricksvatten: Kallvatten för hushållsändamål, klassas som livsmedel. 

Spillvatten: Förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande. 

Dagvatten: Vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn 

eller snösmältning och som inte tränger ner i marken. Dränvatten ingår också i begreppet dagvatten. 
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Bilaga  2:   

Beräkningsexempel samt förändringar i anläggningsavgifter och reduktionsregler

Brukningsavgifter för en normalvilla med en förbrukning på 150 kbm, inkl moms 

2019 Förslag 2020 

Avgift vattenmätare taxa 800 3 030 kr per år 3 210 kr per år 

Avgift dagvatten taxa 700 470 kr/år 500 kr/år 

Vattenförbrukning, 150 kbm/år 25,34 kr/kbm= 3 801 kr/år 26,86 kr/kbm= 4 029 kr/år 

Summa 7 301 kr 7 739 kr 

Anläggningsavgifter 

1-2 bostadsfastigheter

2019 2020 2021 2022 

Servisavgift 68 985 95 000 97 500 100 000 

Tomtyteavgift kr/kvm 

1-2000 45,98 50,00 56,25 64,00 

2001- 23,00 utgår utgår utgår 

Lägenhetsavgift kr/st 

Lägenhet 1-2 68 985 40 000 40 000 40 000 

Bostadsfastigheter med 3 eller fler lägenheter 

2019 2020 2021 2022 

Servisavgift 68 985 95 000 95 000 100 000 

Tomtyteavgift kr/kvm 

1-3000 45,99 50,00 56,25 64,00 

3001-5000 34,50 50,00 56,25 64,00 

5001-10000 23,00 16,25 56,25 64,00 

10001-  11,50 16,25 16,25 64,00 

Lägenhetsavgift kr/st 

1-2 68 985 40 000 40 000 40 000 

3-10 39 091 38 750 38 750 40 000 

11- 24 531 31 250 38 750 40 000 
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Annan fastighet 

 2019 2020                 2021 2022 

Servisavgift 86 936  125 000 125 000 125 000 

Grundavgift 86 936  utgår utgår Utgår 

Tomtyteavgift kr/kvm 

0-5000  60,84 75,00 81,25 87,50 

5001-10000 45,94  81,25 87,50 

10001-20000  30,25 50,00 81,25 87,50 

20001-  15,12 25,00 50,00 87,50 

 

Förslaget till ny taxa avser de redovisade avgifterna för 2020. De redovisade avgifterna 

för 2021 och 2022 är prognoser utifrån kända förutsättningar. 
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Bilaga 3: Kommunjämförelse 2019-2020 

Jämförelse av ett urval av närbelägna västsvenska kommuners VA-

taxa. 

Anläggningsavgifter 

Typhus 
A 

Typhus 
B 

Kommun 2019 Förslag 2020 2019 
Förslag 

2020 

Härryda 174754 175000 679130 681250 

Göteborg 209150 512345 

Partille 186530 294663 

Mölndal 184150 772150 

Lerum 186840 574440 

Alingsås 146188 635320 

Kungsbacka 283748 838655 

Kungälv 278025 1127755 

Mark 213268 1098207 

Ale 195701 358527 

Tjörn 274547 1254631 

Brukningsavgifter kr/månad/lägenhet 

Typhus A 
Typhus 
B 

Kommun 2019 Förslag 2020 2019 Förslag 2020 

Härryda 608 645 415 442 

Göteborg 522 271 

Partille 514 352 

Mölndal 480 298 

Lerum 770 461 

Alingsås 507 331 

Kungsbacka 550 413 

Kungälv 919 448 

Mark 764 464 

Ale 699 339 

Tjörn 997 654 

Typhus A 
Enbostadshus, anslutet till Dricksvatten, Spillvatten och Dagvatten, tomtyta 800 m2, 
vattenförbrukning 150 m3/år 

Typhus B 
Flerbostadshus, anslutet till Dricksvatten, Spillvatten och Dagvatten, tomtyta 800 m2, 
vattenförbrukning 2000 m3/år, 2 st Q 3 4 – mätare (Qn 2,5-mätare) i parallellkoppel. 
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Sektorn för samhällsbyggnad
Eliza Farmand

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-08-14 2019KS469  406

Taxa för avfall och slam 2020

Sammanfattning
Nuvarande taxa för avfall och slam fastställdes av kommunfullmäktige den 17 december 
2018 § 210 och gäller från den 1 januari 2019. 

Sophämtningstaxan är uppbyggd av en grundavgift, en hämtningsavgift och en viktavgift. 
Grundavgift och hämtningsavgift tas ut som en årlig fast avgift och ska täcka 
verksamhetens kostnader för återvinningscentral, miljö- och utvecklingsarbete, hantering 
av farligt avfall, administration och planering samt information. Viktavgift debiteras per 
kilo lämnat avfall. Avgifterna är miljöstyrande för att uppmuntra till källsortering, bra 
arbetsmiljö och god logistik.

Taxan för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar täcker 
entreprenadkostnader, behandlingskostnader samt administration och information för 
slamhanteringen.

För att kunna möta upp indexhöjningar samt en förbränningsskatt med 
75 kr/ton föreslår sektorn en ny taxa för år 2020 med en generell höjning av 
sophämtningsavgiften med 5 % på den fasta avgiften. Viktavgiften och avgiften för 
hämtning av avloppsslam från enskilda anläggningar förbli oförändrade enligt 
föreliggande förslag. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxa för avfall och slam 2020, enligt föreliggande förslag, 
att gälla från och med 1 januari 2020.

Ärendet
Nuvarande taxa för avfall och slam fastställdes av kommunfullmäktige den 17 december 
2018 § 210 och gäller från den 1 januari 2019.

Sophämtningstaxan är uppbyggd av en grundavgift, en hämtningsavgift och en 
viktavgift. Grundavgift och hämtningsavgift tas ut som en årlig fast avgift och ska täcka 
verksamhetens kostnader för återvinningscentral, miljö- och utvecklingsarbete, hantering 
av farligt avfall, administration och planering samt information. Viktavgift debiteras per 
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kilo lämnat avfall. Avgifterna är miljöstyrande för att uppmuntra till källsortering, bra 
arbetsmiljö och god logistik.

Taxan för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar täcker 
entreprenadkostnader, behandlingskostnader samt administration och information för 
slamhanteringen.

För att kunna möta upp indexhöjningar samt en förbränningsskatt med 75kr/ton föreslår 
sektorn en ny taxa för år 2020 med en generell höjning av sophämtningsavgiften med 5 % 
på den fasta avgiften. Viktavgiften och avgiften för hämtning av avloppsslam från 
enskilda anläggningar förbli oförändrade enligt föreliggande förslag. 

Förändringar i föreslagen taxa för 2020

Sophämtning

Den fasta hämtningsavgiften för sophämtningen föreslås höjas med 5 %.  För ett 
standardabonnemang innebär förslaget att den fasta kostnaden höjs med 58 kr/år.

En ny avgift föreslås införas för besök på övriga kommuners återvinningscentraler vid 
överskridande av fritt antal besök.  För helårsabonnemang ingår 12 fria besök och för 
säsongsabonnemang 6 fria besök. Avgiften per besök utöver de fria besöken blir 222 kr, 
exklusive moms. 

För arbetet med att förbättra arbetsmiljön för förarna som tömmer avfallskärl föreslår 
sektorn att erbjudandet om dragväg över 50 meter tas bort och att avgiften för dragväg 
20,1-50 m höjs med 15 %. För ett standardabonnemang föreslås årskostnaden höjas från 
2 371 kr till 2 727 kr, exklusive moms. Totalt är det fyra kunder som berörs av 
förändringar om maxlängd 50 m och 163 kunder berörs av höjd avgift för dragväg 20,1-
50 m. I bilagan Tabell dragvägar finns jämförelser och information om aktuella 
dragvägspriser i några närliggande kommuner. 

Slamtömning

Ett förtydligande införs i taxan om att fosforfällor med längre tömningsintervall än 5 år 
inte anses vara hushållsavfall och därmed inte ska tömmas som ett hushållsavfall under 
kommunens ansvarsområde.
Avgiften för slamavskiljare och minireningsverk föreslås delas upp i två olika avgifter. 
Avgiften för tömning av minireningsverk höjs enligt förslaget med 12 % för att mer 
korrekt motsvara den verkliga kostnaden för denna typ av tömning. För den vanligast 
förekommande storleken för minireningsverk innebär förslaget en höjning från 627 kr till 
702 kr per tömning. Totalt är 61 kunder berörda av höjningen.

Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Jessica Sténhoff

Verksamhetschef vatten och avfall
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TAXA FÖR AVFALL OCH SLAM

Taxan beslutades av kommunfullmäktige XXXX, § XXX, och gäller från och med 1 januari 2020. 

Taxan avser de avgifter som enligt 5 avd 27 kap 4–6 § Miljöbalken 

kan uttas för hantering av avfall. 

Utöver taxans avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

Taxan består av en fast grundavgift och en rörlig avgift. Den fasta delen är 

en avgift för gemensam service och hämtningsavgiften avser kärltömning. 

Den rörliga delen är viktbaserad.

Det finns tre olika abonnemang för hushållsavfall:

-Matavfallsinsamling och tömning av brännbart hushållsavfall.

-Hemkompostering och tömning av brännbart hushållsavfall.

-Osorterat avfall – allt hushållsavfall läggs i ett och samma kärl.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Taxan för avfallshantering betalas till Härryda kommun. 

Taxan för slamtömning betalas till kommunens entreprenör Renova Miljö AB.

Renhållningsavgifterna ska betalas av fastighetsägaren. Betalas inte räkningen i tid 

debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt övriga kostnader för påminnelser och inkasso. 

Avgiften kan tas ut i förskott.

Om avfallsbehållaren, vid ordinarie hämtningstillfälle, inte har använts sedan

föregående hämtning, räknas det ändå som hämtning och debiteras enligt taxan.

Detsamma gäller om behållaren inte är tillgänglig för 

hämtning (exempelvis ej framställd) vid det ordinarie hämtningstillfället.

Abonnemang för helårsboende och verksamheter debiteras fyra gånger per år och för 

säsongsboende en gång per år. 

Slamtömning, flyttfakturor och vissa tillfälliga tjänster debiteras med tätare intervall.

Eventuellt justeringsbelopp under 500 kr görs på nästkommande faktura. 

Vid justeringsbelopp över 500 kr ska abonnenten meddela kundtjänst senast 14 dagar före

förfallodag annars sker justering på nästa faktura.

Ny kund får 190 liters kärl för brännbart avfall samt 140 liters kärl för matavfall med 

hämtning varannan vecka om inget annat meddelats ifrån kund.

Fastighetsägarens åliggande

Fastighetsägaren är skyldig att snarast möjliga meddela kontaktcenter om hämtning

 av avfall uteblivit, så att entreprenören får möjlighet att se till att avfallet hämtas.

Om avfallet, trots detta, inte hämtas och fastighetsägaren eller enskild väghållare

 inte är orsaken, är fastighetsägaren berättigad till återbetalning av 

hämtningsavgiften (dock inte av grundavgiften) för den uteblivna hämtningen. 

Inga ytterligare ersättningar kan utgå.

Fastighetsägaren ansvarar för rengöring och tillsyn av kärl. Fastighetsägare med 

e-faktura eller autogiro ansvarar också för att meddela Vatten- och avfallsverksamheten vid byte av

bank.

1
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Placering av kärl

På tömningsdagen ska kärlet stå max en meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. 

Handtag och hjul ska vara fritt åtkomliga och vända utåt. 

Står inte kärlet vid farbar väg finns möjlighet att beställa tjänsten dragväg.

Vägen fram till kärlet ska vara fri från buskar, nedhängande grenar, parkerade bilar, 

redskap, cyklar och dylikt. Vintertid ska vägen och platsen runt kärlet vara skottad och sandad.

Ändring av antal behållare eller annat som påverkar avfallets mängd eller förutsättningarna

för att hämta avfallet ska snarast meddelas till Kontaktcenter.

Tillämpning

Frågor angående tillämpning och tolkning av denna taxa avgörs av vatten- och avfallschefen. 

För åtgärd som inte kan debiteras enligt taxan fastställs avgiften med hänsyn till 

nettokostnaden och lämpliga bestämmelser i taxan. 

I övrigt sker hänvisning till kommunens lokala renhållningsordning samt till övrig avfallslagstiftning.

Återvinningskort

För tillgång till Bråta- och Råssa återvinningscentraler samt återvinningscentralerna i Ale- ,

Göteborg-, Kungsbacka-, Lerums- och Partille kommun samt Mölndals stad behövs ett 

återvinningskort. Hemkommunens regler gäller. 

De som har sophämtning eller hyr av någon som har sophämtning i kommunen, kan 

få återvinningskort. Beställning görs på harryda.se/avkort. 

Kortet fås normalt sett inom en vecka.

Vid flytt ska du på blanketten Anmälan om ägarbyte ange vilken fastighetsägare som 

behåller återvinningskortet. Vid obetalda fakturor eller misskötsel på återvinningscentralerna

spärras återvinningskortet.

Företag med sophämtning i kommunen har tre fria besök på Bråta återvinningscentral.

Taxa Förklaring Pris 2019 Pris 2020

ÅVCN

Nytt återviningskort 

vid förlorat eller 

trasigt kort 80 80

ÅVCF

Ej överlämnat kort vid 

ägarbyte 80 80

ÅVCX Extra återvinningskort 80 80

ÅVC

Företagsbesök på 

ÅVC, max 3 

kbm/besök 222 222

ÅVCP

Privatbesök på övriga 

kommuners ÅVC 

utöver fria antal 222 222

MATAVFALLSINSAMLING ELLER 

HEMKOMPOSTERING

Matavfallsinsamling

Hushåll som sorterar ut matavfall till biogas har ett grönt kärl för brännbart avfall och ett

brunt kärl för matavfall. Det bruna kärlet är alltid 140 liter. 2
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Vid grön kärlstorlek på 140, 190, 240 eller 370 liter ingår ett brunt kärl i abonnemanget. 

Vid grön kärlstorlek på 660 liter ingår max två bruna kärl. 

För det gröna kärlet gäller hämtning 26, 13 eller 4 gånger per år för småhus. 

Större verksamheter och flerbostadshus har generellt veckohämtning.

Matavfall i det bruna kärlet hämtas 26 gånger per år för småhus och 

som regel 52 gånger per år för företag, flerbostadshus och liknande.

I abonnemanget ingår papperspåsar och en påshållare.

Påsar får man utdelat efter avrop och de kan också hämtas på Bråta- eller Råssa 

återvinningscentral. Man kan också få påsar genom att ringa in till kontaktcenter.

Kommunen kan göra stickprover för att kontrollera sorteringen. Exempel på felsortering kan 

vara att en soppåse av plast hamnat i det bruna kärlet.

Mer information finns på harryda.se/matavfall. 

Upprepad felaktig sortering kan leda till att abonnemanget ändras till osorterat avfall.

Hemkompostering

Hushåll som hemkomposterar har ett grönt kärl för brännbart avfall och en godkänd komposthållare. 

Hushållsavfallet i det gröna kärlet hämtas 26, 13 eller 4 gånger per år för helårsabonnenter.

En förutsättning för detta abonnemang är att hushållet skriftligen anmält hemkompostering 

till miljö- och hälsoskydd och även fått en bekräftelse. Blankett finns på harryda.se/kompost.

Fast avgift, helårsabonnemang

Taxa

Storlek på grönt kärl, 

liter

Hämtningar per 

år, grönt kärl

Hämtning

ar per år, 

brunt kärl

Grundavgi

ft 2020

Totalpris 

2019

Totalpris 

2020

K104 / H104 140 4 26/- 799 902 947

K113 / H113 140 13 26/- 799 1008 1058

K126 / H126 140 26 26/- 799 1166 1224

K204 / H204 190 4 26/- 799 902 947

K213 / H213 190 13 26/- 799 1008 1058

K226 / H226 190 26 26/- 799 1166 1224

K252 / H252 190 52 52/- 799 1844 1936

K326 / H326 240 26 26/- 799 1280 1344

K352 / H352 240 52 52/- 799 1870 1964

K426 / H426 370 26 26/- 961 1478 1552

K452 / H452 370 52 52/- 961 2482 2606

K4104 / H4104 370 104 104/- 1922 5452 5724

K626 / H626 660 26 26/- 1201 2138 2245

K652 / H652 660 52 52/- 2402 4101 4306

K6104 / H6104 660 104 104/- 4805 8514 8940

Hushåll som komposterar matavfall ska anmäla detta skriftligen till miljö- och hälsoskydd och få en

bekräftelse.

Hushåll som komposterar eller har hämtning av matavfall kan få hämtning av 

resterande hushållsavfall 13 eller 4 gånger per år efter anmälan.

Hämtning 52 ggr/år medges endast företag, flerbostadshus och liknande.

Hämtning 104 ggr/år kräver särskilt medgivande från Vatten- och avfallsverksamheten.

K= abonnemang utan hemkompostering. H= abonnemang med hemkompostering.

Fast avgift, säsongsabonnemang 1 maj–30 september 3
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Taxa

Storlek på grönt kärl, 

liter

Hämtningar per 

år, grönt kärl

Hämtning

ar per år, 

brunt kärl

Grundavgi

ft 2020

Totalpris 

2019

Totalpris 

2020

K102 / H102 140 2 11/- 480 554 582

K106 / H106 140 6 11/- 480 722 758

K111 / H111 140 11 11/- 480 783 822

K202 / H202 190 2 11/- 480 554 582

K206 / H206 190 6 11/- 480 722 758

K211 / H211 190 11 11/- 480 783 822

K221 / H221 190 21 21/- 480 1148 1206

K411 / H411 370 11 11/- 578 937 984

K421 / H421 370 21 21/- 578 1346 1414

K611 / H611 660 11 11/- 799 1712 1797

K621 / H621 660 21 21/- 799 1879 1973

Hushåll som komposterar matavfall ska anmäla detta skriftligen till miljö- och hälsoskydd och få en

bekräftelse.

Hushåll som komposterar eller har hämtning av matavfall kan få hämtning av resterande 

hushållsavfall sex eller två gånger per år efter anmälan.

Hämtning 21 ggr/år medges endast företag, flerbostadshus och liknande.

K= abonnemang utan hemkompostering. H= abonnemang med hemkompostering.

OSORTERAT AVFALL

Hushåll som lämnar brännbart avfall och matavfall i samma kärl betalar avgifter för osorterat avfall. 

Avgiften är miljöstyrande och högre än för abonnemang där matavfall sorteras ut.

För det gröna kärlet gäller hämtning 26 gånger per år. 

Större verksamheter och flerbostadshus har generellt veckohämtning.

Fast avgift, helårsabonnemang

Taxa

Storlek på grönt kärl, 

liter

Hämtningar per 

år, grönt kärl

Grundavgi

ft 2020

Totalpris 

2019

Totalpris 

2020

B126 140 26 799 1954 2051

B152 140 52 799 3102 3257

B226 190 26 799 1954 2051

B252 190 52 799 3102 3257

B326 240 26 799 2147 2255

B352 240 52 799 3146 3303

B426 370 26 961 2482 2606

B452 370 52 961 4167 4375

B4104 370 104 1922 9165 9623

B626 660 26 1201 3595 3775

B652 660 52 2402 6882 7226

B6104 660 104 4805 14291 15006

Hämtning 52 ggr/år medges endast företag, flerbostadshus och liknande.

Hämtning 104 ggr/år kräver särskilt medgivande från Vatten- och avfallsverksamheten.

Fast avgift, säsongsabonnemang 1 maj–30 september

Taxa

Storlek på grönt kärl, 

liter

Hämtningar per 

år, grönt kärl

Grundavgi

ft 2020

Totalpris 

2019

Totalpris 

2020 4
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B111 140 11 480 1311 1377

B211 190 11 480 1311 1377

B221 190 21 480 1932 2028

B411 370 11 578 1571 1649

B421 370 21 578 2262 2375

B611 660 11 799 2882 3026

B621 660 21 799 3155 3313

Hämtning 21 ggr/år medges endast företag, flerbostadshus och liknande.

GEMENSAM AVFALLSLÖSNING

Innehavare av minst fyra närbelägna småhusfastigheter kan beviljas gemensam avfallslösning. 

Färre än fyra hushåll kräver särskilt medgivande ifrån Vatten- och avfallsverksamheten.

Förutom nedanstående fasta avgifter tillkommer viktavgift samt i förekommande fall en

 gångavståndsavgift. Fast avgift betalas per hushåll, den rörliga viktavgiften delas lika mellan 

hushållen. Antal behållare samt storlek på behållare bestäms av avfallsverksamheten. 

Avgiften anges per hushåll och år.

Avgift för hämtning av brännbart avfall och matavfall i kärl.

gemensamt kärl för restavfallet samt ett gemensamt kärl för matavfallet.

Taxa

Storlek på grönt kärl, 

liter

Hämtningar per 

år, grönt kärl

Hämtning

ar per år, 

brunt kärl

Grundavgi

ft 2020

Totalpris 

2019

Totalpris 

2020

GHLK226 190 26 26 319 708 744

GHLK326 240 26 26 319 823 864

GHLK426 370 26 26 439 981 1030

GHLK626 660 26 26 480 1452 1525

Avgift för hämtning av brännbart avfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall 

hemkomposteras.

Taxa

Storlek på grönt kärl, 

liter

Hämtningar per 

år, grönt kärl

Grundavgi

ft 2020

Totalpris 

2019

Totalpris 

2020

GHLH226 190 26 319 708 744

GHLH326 240 26 319 823 864

GHLH426 370 26 439 981 1030

GHLH626 660 26 480 1452 1525

Evenemangstaxa
Evenemang som kräver tillfällig renhållning debiteras, utöver ordinarie taxa, per tillfälle 

enligt nedan

Utsättning och hemtagning för alla kärl är inkluderat i avgiften. 1 matavfallskärl ingår till 190 L kärl 

och 370 L kärl för restavfall, 2 matavfallskärl ingår till 660 L kärl.

Viktavgift tillkommer.

Taxa Totalpris 2019 Totalpris 2020

EVE 400 420

5
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VIKTAVGIFT
Rörlig avgift för matavfall och brännbart avfall

Taxa Förklaring Pris 2019 Pris 2020

VIKT / MVIKT

Avgift per kg avfall i 

grönt eller brunt kärl 1,80 1,80

Reservtaxa

Vid hämtningstillfällen då exempelvis vågutrustningen är ur funktion träder reservtaxan in. 

Viktuppgift från de senaste fem registrerade vikterna hos den enskilde abonnenten bildar 

ett medelvärde. Det medelvärdet utgör underlag för viktavgiften.

ÖVRIGA SOPHÄMTNINGSTJÄNSTER

Årlig avgift för dragväg vid kärlhämtning

De fasta avgifterna förutsätter att sopkärlen på hämtningsdagen står max en meter från

hämtningsfordonets uppställningsplats. 

Mot en avgift är det dock möjligt att få placera kärlen längre ifrån 

farbar väg och chauffören hämtar då sopkärlet för tömning. 

Kärlet ska på hämtningsdagen stå med handtag och hjul utåt.

Dragväg räknas som enkel väg från behållarens plats till hämtningsfordonets uppställningsplats. 

Avståndet mäts av sophämtningsentreprenören och beställs hos Kontaktcenter. Godkänd dragväg 

kräver att underlaget ska vara jämnt samt hårdgjord. Godkänd dragväg får ha en lutning på 

maximalt 1:12, det vill säga 1 meters höjdskillnad på 12 meter sträcka.

Abonnemang för dragväg tecknas för helår eller säsong.

Dragvägsavgiften tas ut som årsavgift räknat på antal hämtningar för såväl 

det gröna som det bruna kärlet.

För nya dragvägar längre än 20 meter krävs särskilt godkännande ifrån 

Vatten- och avfallsverksamheten.

Dragväg

Pris per hämtning 

2019

Pris per 

hämtning 2020

0-1 m 0 0

1,1-6 m 5,6 5,6

6,1-20 m 22,8 22,8

20,1-50 m 45,6 52

per 50 m 

därutöver 45,6

Extratjänster

Vid enstaka tillfällen med mer avfall än vanligt får, mot beställning, avfallet lämnas i extra säck i 

samband med ordinarie hämtning, alternativt beställs extra hämtning. 

Vid extra hämtning tillkommer viktavgift. 

Fastighetsägaren ordnar på egen hand en säck som får rymma högst 240 liter. 

Beställning görs hos kontaktcenter.

Lock-i-lock är ett särskilt lock som gör det möjligt att öppna kärlet åt båda håll. 6
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Kommunen kan besluta att tillfälligt ställa ut gemensamt kärl, exempelvis vintertid eller vid

vägunderhåll. Detta kärl används av boende på vägen istället för fastighetens egna kärl.

Ordinarie fasta avgifter kvarstår och viktavgift ersätts av fast månadsavgift.

Taxa Förklaring Pris 2019 Pris 2020

KBYT Byte av kärlstorlek 80 80

MEXT

Extra brunt kärl, per 

år 1100 1100

PÅSH

Extra påshållare för 

matavfall 24 24

LOIL Lock-i-lock per år 80 80

LERS

Skadat eller 

försvunnet lock-i-lock 300 300

KERS

Skadat eller 

försvunnet kärl 300 300

TGB

Tillfällig gemensam 

behållare, per månad 

och fastighet 80 80

BSOP

Extra tömning 

(budning), kr/taxa 184 184

ESK

Extra säck i samband 

med ordinarie 

tömning, kr per gång 32 32

CONTAINRAR

Regelbunden containertömning, årlig avgift (inkl container)

Taxa

Storlek på container, 

kbm

Hämtningar per 

år Pris 2019 Pris 2020

C0826 8 26 8612 9043

C1026 10 26 17936 18833

C2026 20 26 21528 22604

C08 8 52 17220 18081

C10 10 52 35876 37670

C20 20 52 43052 45205

Oregelbunden containtertömning, avgift per tömning (exkl container)

Taxa

Storlek på container, 

kbm Pris 2019 Pris 2020

BHLDV 8 - 16 liftdumper 1128 1184

BHLVV 20 - 34 lastväxlare 1204 1264

BHLVVL < 20 lastväxlare 2076 2180

Tillfällig container för grovavfall

1–30 dagar inklusive utställning och en tömning, exkl behandling. 

Tillfällig container beställs hos kontaktcenter.

Taxa

Storlek på container, 

kbm Pris 2019 Pris 2020

TCON 10 liftdumper 992 1042 7
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Viktavgifter för container

Taxa Förklaring Pris 2019 Pris 2020

VIKT / MVIKT

Avgift per ton 

hushållsavfall 1800 1800

FCON

Tilläggsavgift för 

felsorterat eller 

blandat avfall, per ton 1000 1000

UNDERMARKSBEHÅLLARE

Undermarksbehållare är gemensamma behållare som töms med kranbil.

Matavfall och brännbart avfall sorteras i separata behållare.

Brännbart avfall hämtas varje eller varannan vecka, matavfall hämtas varje vecka. 

Viktavgift tillkommer för båda fraktionerna.

Taxa

Storlek på behållare, 

kbm

Hämtningar per 

år

Grundavgi

ft 2020

Totalpris 

2019

Totalpris 

2020

KU526 2 - 5 26 4001 12091 12696

KU552 2 - 5 52 8006 21987 23086

Viktavgifter för undermarksbehållare

Taxa Förklaring Pris 2019 Pris 2020

VIKT

Avgift per kg 

brännbart avfall 1,8 1,8

MU152

Avgift per kg 

matavfall 1,8 1,8

Taxa Förklaring Pris 2019 Pris 2020

BSOPU

Extra tömning 

(budning), 

kr/behållare 400 400

SOPSUG

Stationär sopsug

Förutom avgift per lägenhet tillkommer avgift för containertömning och vikttaxa.

Taxa Förklaring Totalpris 2019

Totalpris 

2020

SSG  Avgift per lägenhet 334 351

Mobil sopsug

Vid mer än tio dockningar i ett närområde uteblir avgiften för framkörning. 

Ordinarie viktavgift tillkommer.

Taxa

Förklaring / 

behållarstorlek kbm

Hämtningar per 

år

Grundavgi

ft 2020

Totalpris 

2019

Totalpris 

2020

SMF26 Framkörning 26 0 53847 56540

SMF52 52 0 107703 113088

SMD26 Dockning 26 0 8752 9189

SMD52 52 0 17508 18383 8
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SM226 0,3 - 2 26 1502 4875 5119

SM252 0,3 - 2 52 3003 9750 10238

SM426 2,1 - 4 26 3003 9315 9781

SM452 2,1 - 4 52 6006 18638 19570

SM826 4,1 - 8 26 6006 15910 16706

SM852 4,1 - 8 52 12006 31811 33401

SMM152 0,3 - 1 matavfall 52 0 4589 4819

Demonstration av sopsug

Taxa Förklaring Pris 2019 Pris 2020

SMV

Demonstration av 

sopsug 1716 1716

Reservtaxa

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING

Kyl och frys

Beställning görs hos Renova Miljö AB. Kyl- och frysmöbler och

 vitvaror kan även lämnas utan kostnad på återvinningscentral. 

Taxa Förklaring Pris 2019 Pris 2020

FKMR

Kyl- och frys, per 

enhet 286 286

Farligt avfall och elavfall

Beställning görs hos Renova Miljö AB. Hämtning ska ske från överenskommen

plats, exempelvis vid sopkärlet. Det ska vara emballerat och uppmärkt med innehåll. 

Farligt avfall från hushåll kan även lämnas utan kostnad på återvinningscentral eller mindre mängder 

till farligt avfall-bilen.

Elavfall som t ex glödlampor, små batterier och mobiltelefoner kan även lämnas i skåpet Samlaren 

i butiker.

Taxa Förklaring Pris 2019 Pris 2020

FVAF

Farligt avfall från 

hushåll, per gång 138 138

Grovavfall

Beställning görs hos Kontaktcenter. Skrymmande hushållsavfall, exempelvis möbler och cyklar, 

som pga storlek eller andra egenskaper inte ska läggas i sopbehållare hämtas efter beställning. 

Grovavfallet ska vara sorterat och märkt med avfallsslag, namn och adress. Sortering och märkning 

ska ske i avfallsslagen: metall, trädgårdsavfall, brännbart och obrännbart. 

Sorterat grovavfall kan även lämnas på återvinningscentral.

Taxa Förklaring Pris 2019 Pris 2020 9

För alla sophämtningar gäller att vid 

tömningstillfällen då t.ex. vågutrustningen är ur 

funktion eller vikten av annan anledning inte kunnat 

avläsas träder reservtaxan in. Medelvärdet av vikten 

från de senaste fem tömningarna hos den enskilde 

abonnenten utgör underlag för reservtaxa.
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EGR

Grovavfall, första 

kubikmetern 220 220

EGRE

Grovavfall, ytterligare 

kubikmeter 123 123

SLAMTÖMNING

Slutna tankar

Slutna tankar töms efter körlista minst en gång per år. 

Extra tömning sker efter överenskommelse senast fem arbetsdagar efter abonnentens beställning. 

Pris nedan inkluderar hämtning samt behandling.

Pris 2019 Pris 2020

max 1,5 m3 444 444

1,6 - 3 m3 627 627

3,1 - 6 m3 1043 1043

6,1 - 7 m3 1235 1235

varje 

ytterligare m3 114 114

Slamavskiljare

Slamavskiljare töms efter körlista minst en gång per år för helårsbostad. 

Vill du även få din fördelningsbrunn tömd, kontakta Renova Miljö AB.

Pris nedan inkluderar hämtning samt behandling.

Pris 2019 Pris 2020

max 1,5 m3 444 444

1,6 - 3 m3 627 627

3,1 - 6 m3 1043 1043

6,1 - 7 m3 1235 1235

varje 

ytterligare m3 114 114

Minireningsverk 

Pris nedan inkluderar hämtning samt behandling.

Pris 2019 Pris 2020

max 1,5 m3 444 498

1,6 - 3 m3 627 702

3,1 - 6 m3 1043 1168

6,1 - 7 m3 1235 1384

varje 

ytterligare m3 114 128

Tillfällig toalett

Tömningsavgift tillkommer enligt avgift för slutna tankar.

Förklaring Pris 2019 Pris 2020

Hyra av 

toalettbod, per 

år 18000 18000

Fettavskiljare 10
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Tömning ska ske minst en gång per år och beställs hos Renova Miljö AB.

Pris nedan inkluderar hämtning samt behandling.

Pris 2019 Pris 2020

första m3 708 708

varje 

ytterligare m3 164 164

Fosforfällor

Vid tömning ska nytt filtermaterial finnas på plats och lyftas på plats av Renova Miljö AB. 

Finns inget nytt filtermaterial räknas det som att beställd körning ej kunnat utföras.

Hämtning och 

behandling Pris 2019 Pris 2020

Byte av 

kassett, inkl 

behandling* 800 800

Sugning av 

löst 

filtermaterial, 

inkl 

behandling* 1500 1500

*För anläggningar som töms oftare än var 5:e år

Tillägg extra slang, akut tömning m m

Förklaring Pris 2019 Pris 2020

Akut tömning 

inom 24 h, 

under ordinarie 

arbetstid 640 640

Akut tömning 

inom 24 h, efter 

ordinarie 

arbetstid 2756 2756

Beställd körning 

som inte kunnat 

utföras eftersom 

brunnen inte 

varit åtkomlig 444 444

Tillägg för 

slanglängd över 

20 m 300 300

Varje ytterligare 

10 m slanglängd 200 200

Extra avgift för 

brunnslock som 

väger mer än 15 

kg 400 400 11
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Extra personal, 

exempelvis om 

arbetet kräver 

längre tid eller 

större 

arbetsinsats än 

ett normalobjekt 480 480

Extra personal 

och bil, 

exempelvis om 

arbetet kräver 

längre tid eller 

större 

arbetsinsats än 

ett normalobjekt 1120 1120

12
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Dragvägar i närliggande kommuner

Utgår från standardhämtning med 14-dagarsintervall. Priser exklusive moms.

Kommun
Information 

dragväg 

Information 

dragväg över 50 

m

Pris för dragväg 

inom intervall 21-

50 m

Härryda idag
Ingen begränsning i 

längd
Erbjuds i taxan

2371 kr/år för 20-

50m

Mölndal Maxlängd 30 m Erbjuds ej i taxan 802 kr/år för 30 m

Ale Maxlängd 21 m Erbjuds ej i taxan Över 21 m tillåts ej

Stenungsund Maxlängd 50 m Erbjuds ej i taxan
3536 kr/år för 

dragväg 31-50 m

Alingsås Maxlängd 40 m Erbjuds ej i taxan
6323 kr/år för 

dragväg 35-40 m

Härryda, förslag

2020
Maxlängd 50 m Erbjuds ej i taxan

2727 kr/år för

dragväg 20,1-50 m

1
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Taxa för tjänster enligt plan- och bygglagen

19

2019KS609
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Sektorn för samhällsbyggnad
Irmana Cukur

Miljö- och bygglovsnämnden

Datum Dnr
2019-10-13 2019KS609  206

Taxa för tjänster enligt plan- och bygglagen

Sammanfattning
Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att 
kommunen kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov 
eller anmälan. Även arbete med detaljplanering kan finansieras genom avgifter. 

Härryda kommuns nuvarande plan- och bygglovstaxa fastställdes av kommunfullmäktige 
den 22 september 2014 § 120. Plan- och bygglovtaxan omfattar tjänster inom ramen för 
plan- och bygglovverksamheten samt mät- och kartverksamheten. 

Nuvarande taxor grundar sig på Sveriges kommuners och landstings beräkningsmodell 
från 2011. Sektorn för samhällsbyggnad har sett över taxan för att kostnadstäckningen 
ska ske i enlighet med självkostnadsprincipen och för att utveckla nya 
beräkningsmodeller som bättre stämmer överens med andra kommuners taxor. Målet är 
att taxan ska vara enkel och rättvis.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxa för tjänster enligt plan- och bygglagen i enlighet med 
föreliggande förslag att gälla från och med den 1 januari 2020.

Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och bygglovsnämnden att årligen uppdatera taxan 
enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2020.

Ärendet

Bakgrund

Plan- och bygglagen, PBL, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen kan 
täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov eller anmälan. 
Även arbete med detaljplanering kan finansieras genom avgifter. 

Härryda kommuns nuvarande plan- och bygglovstaxa fastställdes av kommunfullmäktige 
den 22 september 2014 § 120. Plan- och bygglovtaxan omfattar tjänster inom ramen för 
plan- och bygglovverksamheten samt mät- och kartverksamheten. Den nuvarande taxan 
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grundar sig på underlag för taxekonstruktion som Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) tog fram 2011 i samband med att en ny plan- och bygglag trädde i kraft. 

I 12 kap. 8 § PBL anges att byggnadsnämnden får ta ut avgifter för bland annat beslut om 
planbesked, förhandsbesked, start- och slutbesked, beslut om lov, tekniska samråd och 
slutsamråd, upprättande av nybyggnadskartor, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök 
på byggarbetsplatsen, expediering och kungörelser samt andra tids- eller 
kostnadskrävande åtgärder. 

Byggnadsnämnden får också enligt 12 kap. 9 § PBL ta ut en planavgift för att täcka 
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser. 

Slutligen anges i 12 kap. 10 § PBL att grunden för hur avgifterna ska beräknas ska anges 
i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Avgifterna ska följa självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen, det vill säga att 
avgifterna inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den verksamhet som 
avgiften avser samt att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att 
kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter.

Förslag till ny plan- och bygglovstaxa

Den nu gällande taxan är antagna 2014 och bygger på ett underlag för uträkning från 
2011. Sedan dess har SKL vid två tillfällen uppdaterat sitt underlag för beräkning av 
taxan. Sektorn för samhällsbyggnad har sett över taxan för att kostnadstäckningen ska ske 
i enlighet med självkostnadsprincipen och för att utveckla nya beräkningsmodeller som 
bättre stämmer överens med andra kommuners taxor. Målet är att taxan ska vara enkel 
och rättvis.

Som underlag för uträkning har SKLs mallar och senaste underlag för konstruktion av 
taxan använts. Även i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen för 2019-
2022 framställs vikten av att alla verksamheter måste klara sina uppdrag inom ram samt 
att kommunen inte ska åta sig kostnader som kan bäras av annan. Som utgångspunkt i 
ovan har sektorn tagit fram förslag på nya taxor.

Enbart inom bygglov består taxan av cirka 70 olika kategorier, och varje kategori består 
mellan 2-4 alternativ, beroende på om det är planenligt, liten avvikelse, utanför planlagt 
område eller om det finns ett förhandsbesked, varför en enkel och tydlig taxa har varit 
prioriterad att få till.

Bygglov

Förslag på ny taxa för ärenden kopplade till bygglov baseras på att en 
handläggningskostnad per timme räknas fram och att den genomsnittliga tiden för 
handläggning av varje ärendetyp uppskattas. Tidsåtgången multiplicerats sedan med 
handläggningskostnaden per timme som ger avgiften. Handläggningskostnaden föreslås 
ändras från 800 kronor per timme 2019 till 1 050 kronor per timme 2020.

Den nya taxan blir tydligare och det blir enklare att förutse vad kostnaden för ett ärende 
blir eftersom prisintervallerna och avgiften för respektive prisintervall är fast. 

Page 661 of 1185



En skillnad mellan den nuvarande och den föreslagna taxan är vid bygglovsansökningar 
av mycket stora byggnader. I den nuvarande taxan beräknas avgiften efter kvadratmeter. I 
förslaget till ny taxa beräknas avgiften enligt tidsåtgången för att handlägga ärendet. I 
denna typ av ärenden innebär den föreslagna taxan en sänkning av avgiften för den 
sökande. 

En annan förändring gäller avgiften för ansökningar om förhandsbesked. Den befintliga 
taxan står inte i rimlig proportion med kommunens nedlagda kostnader vid en prövning 
av ett förhandsbesked. Vid förhandsbesked involveras i många fall ett stort antal 
komplexa frågor där flera kompetenser och verksamheter deltar i handläggningen. 

Plan

För planbesked och planavgift är kommunernas rutiner kring avgiftsuttag mycket 
skiftande. SKL har därför inte någon generell modell för att räkna fram planavgifter utan 
lämnar endast ett delstöd i de beräkningar som kommunen måste göra för att ta fram sin 
taxa avseende planavgift. 

Vid framtagande av förslag till ny plantaxa har det varit av vikt att kommunens plantaxa i 
sin konstruktion inte skiljer sig nämnvärt från andra kommuner, bland annat för att 
företag verkar över kommungränserna. En annan viktig utgångspunkt har varit att 
plantaxan ska vara så lätt att tolka som möjligt och ge förutsättningar till kunden att tidigt 
räkna ut vad planavgiften kommer att bli. En tredje utgångspunkt har varit att nyttan av 
detaljplanelagd mark ska speglas i avgiften. 

Planavgift
Med ovan som utgångspunkter föreslår sektorn att planavgift räknas ut enligt följande 
matematiska formel (enligt SKLs modell för planavgift):

Planavgift = mPBB x Nplan x PF x OF.

mPBB är ett milliprisbasbelopp, d.v.s. en tusendels prisbasbelopp för det år avgiften tas 
ut. 

Nplan är en justeringsfaktor som speglar kommunens storlek befolkningsmässigt. En 
större befolkning ger en större justeringsfaktor. Sektorn föreslår att justeringsfaktorn sätts 
till 1,02. I kommunens nuvarande taxa är justeringsfaktorn satt till 0,85.

PF är planfaktor som säkrar att små byggnader inte påförs en planavgift.

OF är objektsfaktor som reglerar att avgiften blir i proportion till objektets storlek.

Planavgiften ovan är vägledande i de fall kommunen väljer att teckna planavtal för att 
täcka kostnaden för planarbetet. 

Planavgift för nybyggnad och tillbyggnad av en- och tvåbostadshus och tillhörande 
komplementbyggnader 
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Planavgift för nybyggnad och tillbyggnad av en- och tvåbostadshus och tillhörande 
byggnader (ex garage) regleras i förslag till ny taxa något annorlunda än ovan. 

I de flesta fall är detta en planavgift som berör privatpersoner som vill bygga exempelvis 
en villa med tillhörande garage på en fastighet planlagd för detta ändamål. I dessa fall 
rekommenderar SKL och sektorn att planavgiften blir fast. Det innebär att planavgiften 
alltid är densamma oavsett bostadshusets och/eller den tillhörande 
komplementbyggnaden area.

Planavgiften i dessa ärenden räknas enligt nedan:

Planavgift = mPBB x Nplan x PF

Planavgiften för ett en- eller tvåbostadshus föreslås ändras från 48 246 kronor enligt taxa 
2014 till 57 895 kronor 2020. 

Avgift för planbesked 

En fastighetsägare som önskar få sin fastighet detaljplanelagd ansöker om planbesked. 
Den inkomna ansökan prövas av sektorn och rekommendation lämnas sedan till 
kommunstyrelsen för beslut om planarbete ska påbörjas och i så fall när det kan ske. 

För prövning av planbesked tar idag en majoritet av kommunerna ut en avgift som ska 
spegla antalet timmar som kommunens handläggning och administration kring ärendet 
tar. I kommunens gällande taxa finns tre nivåer på avgift för planbesked, enkel, medelstor 
eller stor åtgärd. Baserat på de begäran om planbesked som inkommit till kommunen de 
senaste åren, där flest varit av typen stor åtgärd, föreslås i den nya taxan endast en nivå, 
vilket bedöms leda till större transparens och förutsägbarhet för sökande. Verksamhetens 
administration kring fakturering av planbesked blir också enklare med denna förändring.

Sektorn föreslår en fast avgift för planbesked enligt följande: 

Avgift för planbesked = 600 x mPBB (tusendels prisbasbelopp)

För 2020 skulle detta innebära att det kostar 28 380 kronor att söka planbesked, få detta 
prövat samt få ett beslut i kommunstyrelsen. Enligt gällande taxa från 2014 är avgiften 
9 100 kr för enkel åtgärd, 13 650 kr för medelstor åtgärd och 18 200 kr för stor åtgärd. 

Kart- och mättaxa

Verksamheten mark- och bostad ansvarar för utstakningar och nybyggnadskartor. 

Föreslagen taxa är framräknad genom en uppskattad genomsnittlig tidsåtgång för 
respektive kart- och mätuppdrag multiplicerat med handläggningskostnad per timme.

Handläggningskostnaden föreslås ändras från 800 kronor per timme 2019 till 1 050 
kronor per timme 2020.

Jämförelse med andra kommuner

Syftet med de föreslagna förändringarna i den nya plan- och bygglovtaxan är att utveckla 
en enklare taxa samt att kostnadstäckningen sker i enlighet med självkostnadsprincipen. 

Page 663 of 1185



Översynen har för vissa tjänster resulterat till en höjning av avgifterna medan det i andra 
fall kommer leda till lägre avgifter för brukarna. 

Vid framtagande av taxan har jämförelser gjorts med andra kommuner för att säkerställa 
att Härryda kommun inte avviker nämnvärt i något avseende. Jämförelsen är 
generaliserad då kommunerna har olika förutsättningar och innehåll för respektive tjänst. 
Jämförelsen är gjord med kommuner i Göteborgsregionen men även med Solna, som 
flera år i rad rankats som Sveriges bästa näringslivskommun enligt Svenskt Näringsliv. 
Mer detaljerad jämförelse finns i bilagorna 2-4.

Den föreslagna handläggningskostnaden per timme, 1 050 kr (jämfört med 800 kr i 
nuvarande taxa), är varken högst eller lägst i regionen. Till exempel ligger Partilles 
handläggningskostnad på 1 070 kr/timme och Bollebygds på 1 000 kr/timme 

När det gäller bygglovsavgifter innebär förslaget att Härryda kommuns taxa kommer att 
hamna på snitten jämfört med andra kommuner i Göteborgsregionen. Vid till exempel 
nybyggnation av villa och garage samt flerbostadshus med en bruttoarea om både 950 
kvm och 4 800 kvm kommer Härryda kommuns taxa att vara lägre än både Mölndals och 
Partilles, men högre än till exempel Bollebygds. 

Gällande taxan för planbesked är det inte helt enkelt att göra en jämförelse eftersom 
kommunernas taxor är konstruerade på olika sätt, där flertalet har en taxa konstruerad 
som kommunens nuvarande taxa, dvs. olika nivåer på taxan beroende på area. Men i de 
jämförelser som går att göra, innebär förslaget att Härryda kommuns taxa kommer att 
vara högre än Partille kommuns men lägre än Mölndal stads taxa för planbesked 
motsvarande stor åtgärd. Sektorn gör bedömningen att tydlighet och enkelhet i förslaget 
med en fast avgift jämfört med att ha olika nivåer överväger avgiftens nivå.

Planavgifter för nybyggnad av en- eller tvåbostadshus samt för nybyggnad som inte är 
en- eller tvåbostadshus eller en tillbyggnad till dessa, innebär att vara något högre än 
Partille kommuns avgifter för motsvarande ärendetyper, men betydligt högre än 
Bollebygd kommuns. När det gäller planavgift för tillbyggnad på 50 kvm (ex garage) på 
en- eller tvåbostadshus innebär förslaget att Härryda kommuns taxa blir högre än i de 
jämförande grannkommunerna.

Taxan för nybyggnadskarta och husutsättning/utstakning innebär att ligga i nivå med 
andra, närliggande kommuner, som har en relativt ny taxa gällande kart- och mät 
verksamheten.

Utifrån jämförelsen med andra kommuner, till exempel Partille, som är högst rankad i 
GR, och Solna, som är rankad till Sverige bästa näringslivkommun, förefaller det inte 
som att taxans storlek på ett avgörande sätt påverkar företagens bild av kommunens 
attraktivitet. 

Anders Ohlsson
Sektorchef Peter Wallentin 

Verksamhetschef plan- och bygglov
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Bilagor:

Bilaga 1. Förslag till Plan- och bygglovtaxa 2020 inklusive kart- och mättaxa

Bilaga 2. Jämförelse med andra kommuner, bygglov

Bilaga 3. Jämförelse med andra kommuner, plan

Bilaga 4. Jämförelse med andra kommuner, kart- och mät
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Inledning 

Inledande bestämmelser 

Kommuner får enligt 2 kap. kommunallagen (2017:725), KL och 12 kap. plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL ta ut avgifter vid myndighetsutövning samt för tjänster och nyttigheter. 

Plan- och bygglagen 

 

Byggnadsnämnden får enligt 12 kap. 8 § PBL ta ut avgifter för: 

 beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked,  

 beslut om lov,  

 tekniska samråd och slutsamråd,  

 arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,  

 upprättande av nybyggnadskartor,  

 framställning av arkivbeständiga handlingar,  

 expediering och kungörelser, och  

 andra tids - eller kostnadskrävande åtgärder 

 

Byggnadsnämnden får också enligt 12 kap. 9 § PBL ta ut en planavgift för: 

 för att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra 

detaljplaner eller områdesbestämmelser, 

 vid beslut om bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad d v s tillbyggnad, ombyggnad och 

annan ändring, och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 

områdesbestämmelserna, och 

 vid beslut om bygglov för anläggningar som kräver bygglov samt för skyltar och ljusanordningar 

I Härryda kommun är det miljö- och bygglovsnämnden som beslutar om avgifter i det 

enskilda fallet enligt denna taxa. 

 

Grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska enligt 12 kap. 10 § andra stycket PBL anges i 

en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 
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Kapitel 1 

Gemensamma bestämmelser 
Kommunallagen 

Kommuner har en grundläggande rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter. 

Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För 

tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att tillhandahålla, får dock avgifter 

endast tas ut om det följer av lag eller annan författning. (2 kap. 5 § KL)  

Självkostnadsprincipen 

För all kommunal verksamhet ska avgiftsuttaget grundas på självkostnadsprincipen.  

Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller 

nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden). (2 kap. 6 § KL) 

 

En avgift får inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut 

eller handläggning som avgiften avser. (12 kap. 10 § första stycket PBL) 

 

Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det 

enskilda fallet har ingen betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen. 

 

Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet med 

verksamheten inte får vara vinstgivande. Det totala avgiftsuttaget får under en längre tid inte 

överstiga de totala kostnaderna för verksamheten. (Petersén m.fl., Kommunallagen, 

kommentarer och praxis, 2006, s. 354). 

 

Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta och 

indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader 

är personalkostnader, personalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och 

utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, 

kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av 

kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med (prop. 

1993/94:188 s. 85 och 2016/17:171 s. 302). 

Likställighetsprincipen 

PBL innehåller inte några särskilda bestämmelser om hur de totala kostnaderna inom miljö- 

och bygglovsnämndens ansvarsområde ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. Av 

betydelse för avgiftens storlek i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den s.k. 

likställighetsprincipen,  

Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något 

annat. (2 kap. 3 § KL)  

Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika 

prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala 

samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av 

permanentboende för samma handläggning. Däremot finns det inget hinder mot att 

differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom 

vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (prop. 1993/94:188 s. 87 och prop. 2016/17:171 

s. 300). 
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Retroaktivitetsförbudet 

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxan innan den börjar tillämpas. 

Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna. 

Sådana beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det. (2 kap. 4 § KL) 

Kommunfullmäktiges beslut om taxa  

Grunderna för hur avgifterna ska beräknas anges i en taxa som beslutas av 

kommunfullmäktige. (12 kap. 10 § andra stycket PBL) 

Överklagande över kommunfullmäktiges beslut om taxa 

Kommunfullmäktiges beslut om att anta taxan kan överklagas enligt bestämmelserna om 

laglighetsprövning. Kommunfullmäktiges beslut behöver inte ha fått laga kraft innan taxan 

börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då protokollet med beslutet har 

justerats, om inte senare tidpunkt angivits. (13 kap. KL) 

Beslut om avgift i enskilda fall 

Miljö- och bygglovsnämnden är ansvarig nämnd för tillämpningen av taxan vid debitering i 

enskilda fall. 

 

I Härryda kommun har miljö- och bygglovsnämnden i särskild delegationsordning delegerat 

till tjänsteman att besluta om påförande av avgift i enlighet med denna taxa. (12 kap. 6 § PBL) 

Överklagande över beslut om avgift i enskilda fall 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut om avgift i enskilda fall kan överklagas hos 

länsstyrelsen. (13 kap. 3 § PBL) 

 

Inbetald avgift återbetalas om beslutet upphävs eller ändras genom beslut eller dom av högre 

instans. 

Betalning av avgift  

Betalning av avgift ska ske inom den tid som anges i fakturan. Vid 

försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt bestämmelserna i räntelagen (1975:635). 

Avgifter kan tas ut i förskott. 

 

Avgiften ska beräknas enligt den taxa som gäller då ansökan inkommer. 

 

Samtliga avgifter är beräknade i den svenska kronan (SEK). 

Mervärdesskatt 

Mervärdesskatt tas endast ut på avgifter för tjänster av servicekaraktär, exempelvis 

undersökningar, utredningar eller mätningar, som utförs på uppdrag och som inte är 

myndighetsutövning. 

 

 

 

 

Page 671 of 1185



7 
 

Timdebitering 

För vissa ärendetyper anges ”timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den 

framräknande handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar 

i ärendet. 

 

Enligt självkostnadsprincipen är handläggningskostnaden beräknad till 1050 kronor per 

timme. 

Indexuppräkning 

Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja timtaxan med den 

procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hemsida i oktober månad 

varje år. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2020. 
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Kapitel 2 

Avgifter för lov, besked och anmälan m.m. 

Grunder för beräkning av avgift 

Avgifter enligt tabeller i detta kapitel har beräknats genom att en framräknad 

handläggningskostnad per timme har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den 

typ av ärende som åtgärden avser. 

 

Enligt självkostnadsprincipen är handläggningskostnaden beräknad till 1 050 kronor per 

timme. 

 

För vissa typer av ärenden beräknas avgiften efter bruttoarea (BTA) + öppenarea (OPA). 

 

Vid beräkning av BTA och OPA tillämpas mätreglerna enligt Svensk Standard SS 

21054:2009 utgåva 1 i tillämplig omfattning. 

 

I de fall ansökan avser flera åtgärder tas avgift för startbesked/slutbesked ut endast för 

den åtgärd som är mest tidskrävande. 

 

Definitioner 

Nybyggnad: Uppförande av en nybyggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till 

en ny plats. 

 

Tillbyggnad: Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. 

 

Särskild taxa inom områdesbestämmelser för Storåns dalgång  

Inom området som omfattas av områdesbestämmelser för Storåns dalgång med krav på 

utvidgad bygglovsplikt gäller att ingen avgift ska tas ut i dessa delar för bygglovsprövning 

och startbesked. 

 

Vid utvidgad bygglovsplikt debiteras en administrativ avgift om minst en timma för 

registrering, arkivering, kommunicering och delgivning.  

Reducering av avgift för förhandsbesked och lov efter 10 veckor  

Avgifter som tas ut för handläggningen av ett ärende om förhandsbesked eller ett ärende om 

lov ska reduceras med en femtedel enligt bestämmelsen i 12 kap. 8 a § första stycket PBL. 

Reducering av avgift för en anmälan efter 4 veckor  

Avgifter som tas ut för handläggningen av en anmälan ska reduceras med en femtedel enligt 

bestämmelsen i 12 kap. 8 a § andra stycket PBL. 
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A Avgift för lov, besked och anmälan mm  

    

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 

A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus 
I kostnaden ingår tillhörande komplementbyggnader samt rivning 

som ingår i samma lov                             

Planenligt 31 500 kr 

A 1.2 Liten avvikelse 33 600 kr 

A 1.3 Utanför planlagt område 39 900 kr 

A 1.4 Med positivt förhandsbesked 33 600 kr 

A 1.5 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder 
I kostnaden ingår tillhörande komplementbyggnader samt rivning 

som ingår i samma lov                             

Planenligt 27 300 kr 

A 1.6 Liten avvikelse 29 400 kr 

A 1.7 Utanför planlagt område 35 700 kr 

A 1.8 Med positivt förhandsbesked 29 400 kr 

A 1.9 Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd Planenligt 13 650 kr 

A 1.10 Liten avvikelse 15 750 kr 

A 1.11 Utanför planlagt område 19 950 kr 

A 1.12 Med positivt förhandsbesked 15 750 kr 

A 1.13 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd Planenligt 8 400 kr 

A 1.14 Liten avvikelse 10 500 kr 

A 1.15 Utanför planlagt område 10 500 kr 

A 1.16 Tillbyggnad, med tekniskt samråd Planenligt 15 750 kr 

A 1.17 Liten avvikelse 17 850 kr 

A 1.18 Utanför planlagt område 23 100 kr 

A 1.19 Med positivt förhandsbesked 17 850 kr 

A 1.20 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd Planenligt 8 400 kr 

A 1.21 Liten avvikelse 10 500 kr 

A 1.22 Utanför planlagt område 10 500 kr 

A 1.23 Fasadändring, ändrad användning, med tekniskt samråd Planenligt 11 025 kr 

A 1.24 Liten avvikelse 13 125 kr 

A 1.25 Utanför planlagt område 13 125 kr 

A 1.26 Fasadändring, ändrad användning, utan tekniskt samråd Planenligt 4 200 kr 

A 1.27 Liten avvikelse 6 300 kr 

A 1.28 Utanför planlagt område 6 300 kr 

A 1.29 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller 

tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan 

(gruppbebyggelse) 

  12 600 kr 

A 1.30     

A 1.31     

A 1.32 Uterum (oisolerad), växthus (BTA + OPA) utan tekniskt 

samråd 

Planenligt 5 250 kr 

A 1.33 Liten avvikelse 7 350 kr 

A 1.34 Utanför planlagt område 7 350 kr 

A 1.35 Altan, skärmtak Planenligt 4 200 kr 

A 1.36 Liten avvikelse 6 300 kr 

A 1.37 Utanför planlagt område 6 300 kr 
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A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 

komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 

A 2.1 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd Planenligt 21 000 kr 

A 2.2 Liten avvikelse 23 100 kr 

A 2.3 Utanför planlagt område 29 400 kr 

A 2.4 Med positivt förhandsbesked 23 100 kr 

A 2.5 Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd Planenligt 11 550 kr 

A 2.6 Liten avvikelse 13 650 kr 

A 2.7 Utanför planlagt område 19 950 kr 

A 2.8 Med positivt förhandsbesked 13 650 kr 

A 2.9 Nybyggnad eller tillbyggnad 101-200 kvm (BTA+OPA) Planenligt 25 200 kr 

A 2.10 Liten avvikelse 27 300 kr 

A 2.11 Utanför planlagt område 33 600 kr 

A 2.12 Med positivt förhandsbesked 27 300 kr 

A 2.13 Nybyggnad eller tillbyggnad 201-300 kvm (BTA+OPA) Planenligt 31 500 kr 

A 2.14 Liten avvikelse 33 600 kr 

A 2.15 Utanför planlagt område 39 900 kr 

A 2.16 Med positivt förhandsbesked 33 600 kr 

A 2.17 Nybyggnad eller tillbyggnad 301-500 kvm (BTA+OPA) Planenligt 44 100 kr 

A 2.18 Liten avvikelse 46 200 kr 

A 2.19 Utanför planlagt område 52 500 kr 

A 2.20 Med positivt förhandsbesked 46 200 kr 

A 2.21 Nybyggnad eller tillbyggnad 501-800 kvm (BTA+OPA) Planenligt 54 600 kr 

A 2.22 Liten avvikelse 56 700 kr 

A 2.23 Utanför planlagt område 63 000 kr 

A 2.24 Med positivt förhandsbesked 56 700 kr 

A 2.25 Nybyggnad eller tillbyggnad 801-1000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 69 300 kr 

A 2.26 Liten avvikelse 71 400 kr 

A 2.27 Utanför planlagt område 77 700 kr 

A 2.28 Med positivt förhandsbesked 71 400 kr 

A 2.29 Nybyggnad eller tillbyggnad 1001-2000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 94 500 kr 

A 2.30 Liten avvikelse 97 650 kr 

A 2.31 Utanför planlagt område 105 000 kr 

A 2.32 Med positivt förhandsbesked 97 650 kr 

A 2.33 Nybyggnad eller tillbyggnad 2001-3000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 120 750 kr 

A 2.34 Liten avvikelse 123 900 kr 

A 2.35 Utanför planlagt område 131 250 kr 

A 2.36 Med positivt förhandsbesked 123 900 kr 

A 2.37 Nybyggnad eller tillbyggnad 3001-4000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 147 000 kr 

A 2.38 Liten avvikelse 150 150 kr 

A 2.39 Utanför planlagt område 157 500 kr 

A 2.40 Med positivt förhandsbesked 150 150 kr 
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A 2.41 Nybyggnad eller tillbyggnad 4001-5000 kvm (BTA+OPA) 

 

Planenligt 173 250 kr 

A 2.42 Liten avvikelse 176 400 kr 

A 2.43 Utanför planlagt område              183 750 kr 

A 2.44 Med positivt förhandsbesked 176 400 kr 

A 2.45 Nybyggnad eller tillbyggnad 5001-6000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 199 500 kr 

A 2.46 Liten avvikelse 202 650 kr 

A 2.47 Utanför planlagt område 210 000 kr 

A 2.48 Med positivt förhandsbesked              202 650 kr 

A 2.49 Nybyggnad eller tillbyggnad 6001-8000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 231 000 kr 

A 2.50 Liten avvikelse 234 150 kr 

A 2.51 Utanför planlagt område 246 750 kr 

A 2.52 Med positivt förhandsbesked              234 150 kr 

A 2.53 Nybyggnad eller tillbyggnad 8001-10 000 kvm 

(BTA+OPA) 

Planenligt 262 500 kr 

A 2.54 Liten avvikelse 265 650 kr 

A 2.55 Utanför planlagt område 278 250 kr 

A 2.56 Med positivt förhandsbesked              265 650 kr 

A 2.57 Nybyggnad eller tillbyggnad 10 001-15 000 kvm 

(BTA+OPA) 

Planenligt 308 700 kr 

A 2.58 Liten avvikelse 311 850 kr 

A 2.59 Nybyggnad eller tillbyggnad 15 001-25 000 kvm 

(BTA+OPA) 

Planenligt 379 050 kr 

A 2.60 Liten avvikelse 382 200 kr 

A 2.61 Nybyggnad eller tillbyggnad 25 001-50 000 kvm 

(BTA+OPA) 

Planenligt 451 500 kr 

A 2.62 Liten avvikelse 454 650 kr 

A 2.63 Nybyggnad eller tillbyggnad ≥50 000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 523 950 kr 

A 2.64 Liten avvikelse 527 100 kr 

A 2.65 Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd Planenligt 17 850 kr 

A 2.66 Liten avvikelse 19 950 kr 

A 2.67 Utanför planlagt område 19 950 kr 

A 2.68 Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd Planenligt 11 550 kr 

A 2.69 Liten avvikelse 13 650 kr 

A 2.70 Utanför planlagt område 13 650 kr 

A 2.77 Fasadändring, med tekniskt samråd Planenligt 13 650 kr 

A 2.78 Liten avvikelse 15 750 kr 

A 2.79 Fasadändring, utan tekniskt samråd Planenligt 7 350 kr 

A 2.80 Liten avvikelse 9 450 kr 

A 2.81 Ändrad användning, med tekniskt samråd Planenligt 25 % av kostnaden 

för nybyggnation 
A 2.82 Liten avvikelse 

A 2.83 Utanför planlagt område 

A 2.84 Ändrad användning, utan tekniskt samråd Planenligt 25 % av kostnaden 

för nybyggnation 
A 2.85 Liten avvikelse 

A 2.86 Utanför planlagt område 

A 2.87 För mycket enkla byggnader som tälthallar, hallbyggnader, skärmtak, sophus, carportar, cykelförråd och liknande oinredda 

konstruktioner är avgiften 50 % av beloppet i tabell A2 
A 2.88 
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A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar, vepor och ljusanordningar  

Ärendetyp Avgift 

A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en fasadskylt, vepa 

eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan 

Planenligt 4 200 kr 

Liten avvikelse 6 300 kr 

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en fasadskylt eller 

ljusanordning med stor omgivningspåverkan 

Planenligt 7 350 kr 

Liten avvikelse 9 450 kr 

A 3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i 

ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

1 050 kr 

A 3.4 Fristående skylt, reklampelare eller pylon Planenligt 7 350 kr 

Liten avvikelse 9 450 kr 

  
  

A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1  

Ärendetyp Avgift 

A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, 

idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, 

friluftsbad, motorbanor och golfbanor 

Timdebitering 

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 

ändring av upplag och materialgårdar 

Max 2000 kvm 6 300 kr 

A 4.3 2001-5000 kvm 37 800 kr 

A 4.4 5001-10 000 kvm 63 000 kr 

A 4.5 Mer än 10 000 kvm 94 500 kr 

A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är 

avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering 

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta 

anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra 

brand eller andra olyckshändelser 

Timdebitering 

A 4.8 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 

ändring av radio- eller telemaster eller torn 

Planenligt 12 600 kr 

A 4.9 Liten avvikelse 18 900 kr 

A 4.10 Utanför detaljplan 18 900 kr 

A 4.11 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering 
    

A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 

parkeringsplatser utomhus och tekniska anläggningar) 

Ärendetyp Avgift 

A 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 

ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd 

Planenligt 15 750 kr 

A 5.2 Liten avvikelse 17 850 kr 

A 5.3 Utanför planlagt område 17 850 kr 

A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 

ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd 

Planenligt 9 450 kr 

A 5.5 Liten avvikelse 11 550 kr 

A 5.6 Utanför planlagt område 

 

 

 

11 550 kr 
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A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 

ändring av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd 

Planenligt 11 550 kr 

A 5.8 Liten avvikelse 13 650 kr 

A 5.9 Utanför planlagt område 19 950 kr 

A 5.10 Med positivt förhandsbesked 13 650 kr 

A 5.11 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 

ändring av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd 

Planenligt 6 300 kr 

A 5.12 Liten avvikelse 8 400 kr 

A 5.13 Utanför planlagt område 12 600 kr 

A 5.14 Med positivt förhandsbesked 8 400 kr 

A 5.15 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 

ändring av transformatorstation, nätstation, pumpstation 

eller liknande teknisk anläggning 

Planenligt 6 300 kr 

A 5.16 Liten avvikelse 8 400 kr 

A 5.17 Utanför planlagt område 8 400 kr 

  
  

A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

Ärendetyp Avgift 

A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov    6 300 kr 

  
  

A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär  

Ärendetyp Avgift 

A 7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 6 300 kr 

  
  

A 8 Anmälningspliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 

A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 12 075 kr 

A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 4 725 kr 

A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov, med 

tekniskt samråd. Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen men kräver anmälan. 

Timdebitering 

A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov, utan 

tekniskt samråd. Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen men kräver anmälan. 

Timdebitering 

A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs 

eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt samråd 

12 075 kr 

A 8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs 

eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd 

4 725 kr 

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 7 350 kr 

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 3 150 kr 

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd 7 350 kr 

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd 2 625 kr 

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd 7 350 kr 

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd 

 

 

3 150 kr 
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A 8.13 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller 

inom en tomt, med tekniskt samråd 

9 450 kr 

A 8.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad 

eller inom en tomt, utan tekniskt samråd 

4 200 kr 

A 8.15 Anslutning till kommunalt VA (vatten och avlopp) 3 150 kr 

A 8.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt samråd 9 450 kr 

A 8.17 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt samråd 4 200 kr 

A 8.18 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser 

som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre 

föreskrifter, med tekniskt samråd 

Timdebitering 

A 8.19 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser 

som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre 

föreskrifter, utan tekniskt samråd 

 

Timdebitering 

A 8.20 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § PBL, med 

tekniskt samråd. Attefalls-komplementbyggnad som inte är bostad. 

10 500 kr 

A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § PBL, utan 

tekniskt samråd. Attefalls-komplementbyggnad som inte är bostad. 

5 250 kr 

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § PBL, med 

tekniskt samråd. Attefallsbostadshus 

12 075 kr 

A 8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § PBL, utan 

tekniskt samråd. Attefallsbostadshus 

6 825 kr 

A 8.24 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § PBL så att den blir ett sådant 

komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § PBL 

Timdebitering 

A 8.25 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 1 PBL, med tekniskt samråd. 
Attefallstillbyggnad 15 kvm 

11 025 kr 

A 8.26 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 1 PBL, utan tekniskt samråd. 
Attefallstillbyggnad 15 kvm 

5 775 kr 

A 8.27 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 2 PBL, med tekniskt samråd. 
Attefalls-takkupa 

9 975 kr 

A 8.28 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 2 PBL, utan tekniskt samråd. 
Attefalls-takkupa 

4 725 kr 

A 8.29 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § PBL, med tekniskt 

samråd. Inreda ytterligare en bostad som Attefallsåtgärd. 

9 975 kr 

A 8.30 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § PBL, utan tekniskt 

samråd. Inreda ytterligare en bostad som Attefallsåtgärd. 

4 725 kr 

    

A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 13 650 kr 

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 6 300 kr 

A 9.3 Trädfällning där detaljplanen anger att trädfällning kräver marklov Timdebitering 
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A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov  

Ärendetyp Avgift 

A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 9 450 kr 

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 7 350 kr 
  

 

 

 

 

A 11 Förhandsbesked 

Ärendetyp Avgift 

A 11.1 Förhandsbesked 1-2 bostäder 16 800 kr 

A 11.2 3 eller fler bostäder 25 200 kr 

A 11.3 Övriga ändamål 31 500 kr 

  
  

A 12 Villkorsbesked 

Ärendetyp Avgift 

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering 

  
  

A 13 Ingripandebesked 

Ärendetyp Avgift 

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering 

  
  

A 14 Extra samråd, platsbesök och beslut 

Ändring av beviljat bygglov (nytt beslut om bygglov), omstämpling och beslut om anstånd 

Ärendetyp Avgift 

A 14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 3 150 kr 

A 14.2 Extra tekniskt samråd, utöver det första, per styck 3 150 kr 

A 14.3 Extra slutsamråd, utöver det första, per styck 3 150 kr 

A 14.4 Extra beslut om startbesked, slutbesked inklusive interimistiskt slutbesked, ny kontrollansvarig Timdebitering 

A 14.5 Ändring av beviljat bygglov (nytt beslut om bygglov) Timdebitering 

A 14.6 Omstämpling (relationshandling) 1 050 kr 

A 14.7 Beslut om anstånd 0 kr 

    

A 15 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 

Ärendetyp Avgift 

A 15.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans 

övriga tabeller 

I enlighet med 

tillämplig tabell 

A 15.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av 

taxans övriga tabeller 

Timdebitering 
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A 16 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

Ärendetyp Avgift 

A 16.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder   Timdebitering 

 

 

 

   

A 17 Avslag av bygglov, anmälan och förhandsbesked 

Ärendetyp Avgift 

A 17.1 Avslag   Avgift tas ut för 

nedlagt arbete i 

enlighet med 

tidsuppskattningen 

för tillämplig 

ärendetyp, men 

aldrig högre än 

avgiften för positivt 

beslut 
    

A 18 Avskrivning av inkommen ansökan eller anmälan som återkallas av sökanden  

Ärendetyp Avgift 

A 18.1 Avskrivning   525 kr 

    

A 19 Avvisning 

Ärendetyp Avgift 

A 19.1 Avvisning   2 100 kr 
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Kapitel 3 

Avgift för kartor, husutsättning, lägeskontroll, 

tillfälligt nyttjande av 

digital geografisk information m.m. 

Grunder för beräkning av avgift 

Avgifter enligt tabeller i detta kapitel har beräknats genom att en framräknad 

handläggningskostnad per timme har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den 

typ av ärende som åtgärden avser. 

 

Enligt självkostnadsprincipen är handläggningskostnaden beräknad till 

1 050 kronor per timme. 

 

Tidsåtgången vid mätning beräknas efter byggnadsarea (BYA) + öppenarea (OPA). 

 

Tidsåtgången för kartor beräknas efter markarea. 

 

Vid beräkning av BYA och OPA tillämpas mätreglerna enligt Svensk Standard SS 

21054:2009 utgåva 1 i tillämplig omfattning. 

 

Definitioner 

Nybyggnad: Uppförande av en nybyggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till 

en ny plats. 

 

Tillbyggnad: Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. 

Nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta krävs om miljö- och bygglovsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden 

anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. 

 

Samtliga nybyggnadskartor ska innehålla utredda fastighetsgränser. Bygglovsenheten kan vid 

enstaka fall godkänna ett mindre detaljerat kartmaterial, för detta krävs ett särskilt beslut av 

bygglovshandläggare och debitering sker genom timtaxa. 

Avgift för nybyggnadskarta 

 

Nybyggnadskarta Avgift Moms 

Nybyggnadskarta < 3000 kvm 10 500 kr - 

Nybyggnadskarta 3001–10000 kvm 12 600 kr - 

Nybyggnadskarta >10001 kvm 16 800 kr - 

Förenklad nybyggnadskarta < 3000 kvm 7 350 kr - 

Förenklad nybyggnadskarta 3001-1000 kvm 9 450 kr - 

Förenklad nybyggnadskarta >1001 kvm 12 600 kr - 

Karta för anmälan < 3000 kvm 6 300 kr - 

Karta för allmänna >3000 kvm 7 350 kr - 
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Nybyggnadskartans innehåll 

Innehåll Nybyggnadskarta Förenklad 

nybyggnadskarta 

Karta för 

anmälan 

Primärkarta-

utskrift A4/A3 

VA-anslutning 

(vatten och avlopp) 
x 

   

Plangränser och 

planbestämmelser 
x x 

  

Höjdfix 
x x 

  

Markhöjder 
x x 

  

Riksintressen, 

strandskydd m.m. x x x  

Kontrollerad i fält x x x  
Inmätning av 

befintliga 

gränsmarkeringar 

x x x 
 

Kommunal 

huvudledning inom 

tomtmark 

x x x  

Detaljer 

(byggnader, vägar, 

höjdkurvor etc.) 

x x x x 

Fastighetskartan 

(fastigheter och 

rättigheter) 

x x x x 

Husutsättning 

Avgiften för husutsättning ska beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, 

även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När 

husutsättning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för 

extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. 

I avgiften för husutsättning ingår markering av en höjdfix: en referenshöjd som redovisas i 

läge och höjd på husutsättningsskissen. 

Husutsättning och/eller lägeskontroll kan utföras av kommunens personal eller annan med 

verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår, och som har godkänts av 

kommunen. 

Om husutsättning utförs av annan än kommunens personal tas avgift ut för underlagsdata, 

registrering m.m. 

Avgift för husutsättning 

Husutsättning (grovutstakning +finutstakning) Avgift Moms 

Byggnad < 200 kvm 7 350 kr - 

Byggnad 2001-2000 kvm 10 500 kr - 

Byggnad 2001-3000 kvm 12 600 kr - 

Byggnad >3001 kvm Timdebitering - 

Återutsättning Timdebitering - 

Extern utsättare, byggnad < 3000 kvm 2 100 kr + 25 % 

Extern utsättare, byggnad > 3000kvm 3 200 kr + 25 % 
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Lägeskontroll 

Lägeskontroll ska göras för ny- och tillbyggnader. Detta ska tydligt framgå av det beviljade 

beslutet för åtgärden. 

 

För plank och murar som placeras i och nära invid tomtgräns ska gränsvisning alltid göras. 

 

För bygglovbefriade åtgärder i form av komplementbyggnad/ komplementbostadshus och 

tillbyggnad enligt 9 kap. 4 a- 4 b §§ PBL ska lägeskontroll göras. 

Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas den sammanlagda byggnadsarean (BYA) 

och öppenarean (OPA) ihop för varje hustyp var för sig (BYA+OPA). 

Om lägeskontroll utförs av annan än kommunens personal tas avgift ut för underlagsdata, 

registrering m.m. 

För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid tillbyggnad gäller 

anbudsförfarande. 

Avgift för lägeskontroll 

Lägeskontroll: (krävs alltid vid byggnation) Avgift Moms 

Lägeskontroll < 5000 kvm nybyggnad 2 625 kr + 25 % 

Lägeskontroll > 5001 kvm nybyggnad Timdebitering - 

Lägeskontroll tillbyggnad < 1000 kvm tillbyggnad 3 675 kr + 25 % 

Lägeskontroll tillbyggnad > 1001 kvm tillbyggnad Timdebitering - 

Tillfälligt nyttjande av digital geografisk information 

Kommunen finansierar kostnader för kartproduktionen genom en kombination av skattemedel 

och avgifter.  

För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas normalt ett avtal som 

löper flera år vid uttagande av avgift. 

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. 

Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information 

 

Primärkarta (kartbasen) Avgift Moms 

Primärkarta – A4/A3 – utskrift (PDF/papper) 1 050 kr + 6 % 

Digital Primärkarta per HA (DWG-fil) 1 575 kr + 6 % 

Uppdatering av primärkarta  + 6 % 

Snabbutskrifter Avgift Moms 

Webbkarta A4-utskrift (PDF/papper) 525 kr + 6 % 

Webbkarta A3-utskrift (PDF/papper) 750 kr + 6 % 

Webbkarta A1-utskrift (PDF/papper) 1 050 kr + 6 % 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt 

kartmaterial överlåts endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt).  
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Avgift för markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 

 

GPS-punkter Avgift Moms 

Utläggning av GPS punkter Timdebitering - 

Övriga kart- och mättjänster 

För övriga kartprodukter och mätningsuppdrag beräknas avgiften genom anbudsförfarande 

eller timdebitering. 

 
Övriga kart- och mättjänster, timkostnad Avgift Moms 

Timdebitering 1 050 kr/tim. + 25 % 
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Kapitel 4 

Planavgift 

Planavgift tas ut för åtgärder inom område med detaljplan och områdesbestämmelser som har 

antagits med stöd av plan och bygglagen (PBL) från år 1987 eller senare. Ingen planavgift tas 

ut för åtgärder inom detaljplaner och områdesbestämmelser som är antagna före år 1987.  

Planavgift tas ut i samband med beslut om bygglov eller genom planavtal/exploateringsavtal 

under detaljplanearbetets gång.  

Planavgift vid bygglov 

Planavgift som inte tagits ut genom planavtal eller exploateringsavtal tas ut vid beslut om 

bygglov. 

Planavgift under detaljplanarbetet 

Planavgiften kan regleras genom ett tecknat planavtal. Så sker exempelvis i kommunens 

exploatörsdrivna detaljplaner. Planavtal tecknas med intressenter för att specificera 

betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt. 

 

Definitioner 

Nybyggnad: Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till 

en ny plats. 

 

Tillbyggnad: Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.  

 

BTA: Bruttoarea 

 

OPA: Öppenarea 

 

Planavgiften beräknas efter BTA och OPA. 

 

Vid beräkning av BTA och OPA tillämpas mätreglerna enligt Svensk Standard SS 

21054:2009 utgåva 1 i tillämplig omfattning. 

 

För objekt som är lika med eller mindre än 25 m2 tas ingen planavgift ut.  

Planavgiftens storlek och grunder för beräkning 

Avgifter i detta kapitel beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av 

gällande prisbasbelopp* (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på 

tidsåtgång. Därutöver har justeringsfaktor N lagts till funktionen i syfte att anpassa 

avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Kommunfullmäktige kan besluta att faktor N 

ska vara lägre eller högre än 1. 
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Planavgift för samtliga objekt (byggnader och anläggningar), förutom nybyggnad och 

tillbyggnad av en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, beräknas enligt 

följande formel: 

 

mPBB x Nplan x PF x OF 

 
Definition av de olika begreppen: 

 mPBB är en tusendels prisbasbelopp* för det år ansökan inkommer. 

*se 2 kap 7 § socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB 

Uppgifter om aktuellt prisbasbelopp finns på Statistiska Centralbyråns hemsida 

www.sb.se 

 

 Nplan är justeringsfaktor som är 1,02 i Härryda kommun. 

 

 PF är planfaktor, och är 220 för alla objekt som är större än 25 m2.  
 

För en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader, se särskild 

planavgift nedan. 

 

 OF är objektsfaktor och varierar beroende på objektets (byggnader och anläggningar) 

area. För att få fram rätt objektsfaktor adderas objektets BTA och OPA. Denna 

addition ger objektets area i den vänstra kolumnen i tabellen nedan, och på samma rad 

i den högra kolumnen ges rätt objektsfaktor (OF).  

 

Exempel: 

OF för ett objekt med arean 100 000 m2 blir 400 

OF för ett objekt med arean 101 000 m2 blir 403 

OF för ett objekt med arean 102 000 m2 blir 406. 

 

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport beräknas objektsfaktorn efter 

byggnadernas sammanlagda BTA + OPA. 

 

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas objektsfaktorn efter dessa 

byggnaders totala BTA + OPA. 
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Tabell objektsfaktorer 

Objektets area (m2) = BTA + OPA Objektsfaktor (OF) 

26-50 4 

51-130 6 

131-200 8 

201-300 10 

301-500 14 

501-800 20 

801-1200 26 

1201-2000 36 

2001-3000 46 

3001-4000 56 

4001-5000 64 

5001-6000 72 

6001-8000 88 

8001-10 000 100 

10 001-15 000 125 

15 001-25 000 170 

25 001-50 000 235 

50 001-100 000 400 

Större än 100 001 kvm +3/1000 kvadratmeter 

Särskild planavgift för en- och tvåbostadshus och tillhörande 

komplementbyggnader 

Planavgift för nybyggnad och tillbyggnad av en- och tvåbostadshus och tillhörande 

komplementbyggnader beräknas enligt följande formel: 

 

mPBB x Nplan x PF 

 

Objekt PF Nybyggnad PF Tillbyggnad 

Enbostadshus (oberoende av area) 1 200 600 

Komplementbyggnader lika med 

eller större än 50 m² 

600 300 

 

För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor för 

Nybyggnad. 
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Planavgift tas inte ut för: 

 

 nybyggnad av komplementbyggnad som är mindre än 50 m2 

 

 tillbyggnader som är mindre än 50 m2, oavsett byggnadstyp 

Avgift för planbesked 

Avgift för planbesked beräknas enligt följande:  

 

Planbesked 600 x mPBB eller timdebitering 

Övriga utredningar 

Utöver avgiften för planbesked betalar alltid sökande för de utredningar som kan komma att 

behövas vid prövningen av planbesked. 

Timdebitering i planärenden 

För vissa planärenden kan planavgiften komma att timdebiteras. Enligt självkostnadsprincipen 

är handläggningskostnaden beräknad till 1 050 kronor per timme. 
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Bilaga 2 

Jämförelse av Bygglovstaxan

Åtgärd Lilla Edet 
(2019)

Ale (2019) Göteborg 
(2019) 

Alingsås (2016) Kungälv 
(2011)

Mölndal (2018) Bollebygd 
(2019)

Partille 
(2019)

Solna 
(2019)

Härryda nuv. 
(2014)

Härryda förslag 
2020

Nybyggnation av
villa och garage

22 800 kr 29 295 kr 26 488 kr 28 074 kr 24 443 kr 39 525 kr  27 000 kr 33 170 kr 41 200 kr 24 180 kr 31 500 kr 

Flerbostadshus
BTA 950 kvm

 85 000 kr 75 721 kr 68 869 kr 72 565 kr 72 803 kr 88 350 kr 50 500 kr 71 690 kr 89 600 kr 62 868 kr 69 300 kr 

Flerbostadshus
BTA 4800 kvm

159 000 kr 185 981 kr 169 523 kr 178 232 kr 145 343 kr 237 150 kr 79 500 kr 197 950 kr 239 000 kr 154 752 kr 173 250 kr 

Mindre fasad-
ändring enbostads-
hus

4 500 kr 2 623 kr 2 602 kr 2 513 kr 2 186 kr 2 558 kr Timdeb.  4 280 kr 3 100 kr 1 953 kr 4 200 kr 

Attefall,
komplementbostads-
hus (med Tekniskt 
samråd)

10 000 kr 9 598 kr 3 264 kr 5 775 kr  2 790 kr  7 905 kr 9 250 kr 13 375 kr 9 300 kr 4 800 kr 12 075 kr 

Attefall 15 kvm
tillbyggnad (med 
Tekniskt samråd)

6 500 kr 2 344 kr 3 264 kr 3 369 kr 2 790 kr  6 975 kr 9 250 kr 12 840 kr 5 200 kr 4 800 kr 11 025 kr 

Förhandsbesked 9 000 kr 10 920 kr 1-2 16 555 kr, 
3 eller fler 26 
015 kr

75 % av 
samtliga avg. för 
positivt 
förhandsbesked

 10 230 kr 14 250 kr, 
2000 kr per 
tomt utöver 
den första  

18 190 kr  8 200 kr 4 650 kr 1-2 st förhandsbesked 
16 800 kr, 3 eller fler 
förhandsbesked 25 
200 kr 

Timtaxa 1 000 kr 1 090 kr  900 kr 800 kr 997 kr 1 000 kr 1 070 kr  1300 kr 800 kr 1 050 kr
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Bilaga 3

Jämförelse av plantaxa

Åtgärd Partille (2017) Mölndal (2019) Bollebygd (2019) Härryda nuv. (2014) Härryda förslag 
2020

Kostnad för planbesked 9 300-18 600 kr 6 975- 32 550 kr 9 250 – 24 250 kr 9 300- 18 600 kr 27 900 kr

Planavgift för nybyggnad av 
en- eller tvåbostadshus

55 800 kr 46 500 kr 29 120 kr 44 640 kr 56 916 kr

Planavgift för 
komplementbyggnad på 50 
kvm (ex garage) på en- eller 
tvåbostadshus

27 900 kr 18 600 kr 14 560 kr 22 320 kr 28 454 kr

Planavgift för nybyggnad som inte är en- eller tvåbostadshus eller en tillbyggnad till dessa:

250 kvm 102 300 kr 89 280 kr 94 640 kr 81 840 kr 104 346 kr

5000 kvm 736 560 kr 554 280 kr 262 080 kr 589 240 kr 751 291 kr

10000 kvm 1 278 750 kr 1 041 600 kr 262 080 kr 1 023 000 kr 1 304 325 kr
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Bilaga 4 

Jämförelse nybyggnadskartor

Ändamål: Nybyggnation 
inom 
detaljplan/kommunalt VA

Bollebygd (2019) Lerum (2016) Kungsbacka 
(2019)

Mölndal (2018) Härryda 
nuv.(2014)

Härryda förslag 
2020

Kartprodukt Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta
Fastighetsareal: 0-5000 kvm 0-2000 kvm* 0-5000 kvm 0 - 3000 kvm <15000 kvm 0-3000 kvm
Pris: 10 000 kr 7 510 kr 9 000 kr 6 975 - 11 625 kr 

beroende på 
byggnadstyp

6 795 kr 10 500 kr

Fastighetsareal: > 5000 kvm 5000-10 000 kvm >5001 kvm 6000-10 000 kvm >15000 kvm 3000-10 000 kvm
Pris: Timdebitering 17 520 kr timdebitering 18 600 kr Timdebitering 12 600 kr

Ändamål: 
Komplementbyggnad/ 
tillbyggnad inom 
detaljplan/kommunalt VA

Bollebygd (2019) Lerum (2016) Kungsbacka 
(2019)

Mölndal (2018) Härryda 
nuv.(2014)

Härryda förslag 
2020

Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta Förenklad 
nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta Förenklad 
nybyggnadskarta

Fastighetsareal: 0-5000 kvm 0-2000 kvm* 0-5000 kvm 0 - 3000 kvm Oavsett areal 0-3000 kvm
Pris: 10 000 kr 7 510 kr 9 000 kr 3488 – 5813 kr 

(beroende på 
byggnadstyp)

1 395 kr eller 
2 790 kr

7 350 kr

Fastighetsareal: > 5000 kvm 5000-10 000 kvm >5001 kvm 6000-10 000 kvm - 3000-10 000 kvm
Pris: Timdebitering 17 520 kr timdebitering 18 600 kr - 12 600 kr
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Jämförelse Husutsättning & lägeskontroll

Husutsättning Bollebygd (2019) Lerum (2016) Kungsbacka (2019) Mölndal (2018) Härryda 
nuv.(2014)

Härryda förslag 
2020

Byggnadsarea/punkter 1-4 punkter 1-500 kvm (4 punkter) Ingen koppling till 
byggnadsarea, 
däremot 30 % 
reducerad avgift inom 
samma uppdrag och 
exploateringsområde

0-200 kvm (4 
punkter)

<200 0-200 kvm

Pris: 6 000 kr + 4 000 
kr (gäller 
nybyggnation, 
timdebitering 
tillbyggnad)

7 010 kr 12 000 kr för två 
mättillfällen

3255 - 8370 för 
ett mättillfälle

3 255 kr eller 60 
45 kr

7 350 kr för två 
mättillfällen

Byggnadsarea/punkter - > 500 kvm - 2000-3000 kvm 
(4 punkter)

201- 3000 kvm 2000-3000 kvm

Pris: - 10 010 kr - 11 160-15 810 kr 
för ett mättillfälle

8 370 kr 12 600 kr för två 
mättillfällen

Lägeskontroll Bollebygd (2019) Lerum (2016) Kungsbacka (2019) Mölndal (2018) Härryda 
nuv.(2014)

Härryda förslag 
2020

Byggnadsarea Saknas i taxan 1-500 kvm Ingen koppling till 
byggnadsarea, däremot 
30 % reducerad avgift 
inom samma uppdrag 
och 
exploateringsområde

0- 5000 kvm Alla byggnader 
över 30 kvm

0-5000 kvm

Pris: Saknas i taxan 2000-3750 kr 4 200 kr 1 860- 11 160 kr 
beroende på 
byggnadsarea

1 163 kr 2625-3675 kr 
beroende på 
tillbyggnad/nybygg
nad

Byggnadsarea Saknas i taxan >5000 kvm - >5000 kvm - >5000 kvm
Pris: Saknas i taxan 4 000-4 500 kr - Begär 

prisuppgift
- timtaxa
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Sektorn för samhällsbyggnad
Thomas Hammarlund

Miljö- och bygglovsnämnden 

Datum Dnr
2019-10-14 2019KS649  206

Taxor för miljö- och bygglovsnämnden avseende verksamheten inom 
miljö- och hälsoskydd 

Sammanfattning
Lagar som reglerar kommunernas miljö- och hälsoskyddsarbete, som miljöbalken, 
livsmedelslagen, tobakslagen och strålskyddslagen, ger kommunerna möjlighet att 
finansiera tillsynen med avgifter. 

Härryda kommuns nuvarande taxor för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn och 
prövning enligt miljöbalken fastställdes av kommunfullmäktige den 19 september 2016 § 
101 med en uppdatering av timtaxan den 26 februari 2018 § 26. Taxan för offentlig 
kontroll av livsmedel och animaliska produkter antogs av kommunfullmäktige den 19 
september 2016 § 102. Övriga taxor har antagits löpande i takt med lagförändringar.

Miljö- och hälsoskydd har gjort en översyn av de taxor som gäller för verksamheten. Vid 
framtagande av timtaxan har Sveriges kommuner och landstings SKL:s modell för 
beräkning av timtaxan använts. Alla taxor har skrivits om för att bli tydligare och mer 
enhetliga och för att anpassas till gällande lagstiftning.

Timtaxorna föreslås att höjas inom alla områden. Timtaxan för livsmedelslagen föreslås 
höjas från 1 030 kronor till 1 219 kronor för normal offentlig kontroll och från 860 kronor 
till 1 039 kronor för övrig kontroll och registrering. Timtaxan för övriga 
lagstiftningsområden föreslås höjas från 860 kronor till 1 050 kronor.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxorna inom ramen för miljö- och bygglovsnämnden 
enligt föreliggande förslag att gälla från och med den 1 januari 2020, bilaga 1.

Kommunfullmäktige fastställer timtaxan för normal offentlig kontroll enligt 
livsmedelslagen till 1 219 kronor per timme, timtaxan för övrig kontroll och registrering 
enligt livsmedelslagen till 1 039 kronor per timme samt timtaxan enligt miljöbalken, 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, strålskyddslagen, lagen om 
sprängämnesprekursorer, alkohollagen och lagen om foder och animaliska biprodukter 
till 1 050 kronor per timme.
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Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och bygglovsnämnden att årligen uppdatera taxan 
enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2020.

Ärendet
Lagar som reglerar kommunernas miljö- och hälsoskyddsarbete, som miljöbalken, 
livsmedelslagen, tobakslagen och strålskyddslagen ger kommunerna möjlighet att 
finansiera tillsynen med avgifter. 

Härryda kommuns nuvarande taxor för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn och 
prövning enligt miljöbalken fastställdes av kommunfullmäktige den 19 september 2016 § 
101 med en uppdatering av timtaxan den 26 februari 2018 § 26. Taxan för offentlig 
kontroll av livsmedel och animaliska produkter antogs av kommunfullmäktige den 19 
september 2016 § 102. Övriga taxor har antagits löpande i takt med lagförändringar.

Miljö- och hälsoskydd har gjort en översyn av alla taxor som gäller för verksamheten. 
Vid framtagande av timtaxan har Sveriges kommuner och landstings SKL:s modell för 
beräkning av timtaxan använts. Alla taxor har skrivits om för att bli tydligare och mer 
enhetliga samt för att anpassas till gällande lagstiftning. 

Enligt gällande lagstiftning får kommunfullmäktige meddela de föreskrifter som ska gälla 
en kommunal myndighets rätt att ta betalt. Detta innebär att alla beslut om verksamhetens 
taxor ska fastställas av kommunfullmäktige.

Senast en översyn av timtaxan gjordes var 2017.

Nedan redovisas ändringar och konsekvenser för de olika delarna mer i detalj.

Taxorna för miljö- och hälsoskydds verksamhet
Miljö- och hälsoskydd har gjort en översyn av de olika taxor som berör verksamheten. De 
ändringar som föreslås är till större delen redaktionella och innebär ingen förändring i hur 
verksamheten debiterar avgifter. 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Vid framtagande av taxan har SKL:s nya underlag för avgifter för prövning, anmälan och 
tillsyn använts, vilket innebär att en mängd olika avgiftsklasser i gällande taxa blir till 
några få i förslaget till ny taxa. Det innebär dock inga större konsekvenser för varken 
miljö- och hälsoskyddsverksamheten eller verksamhetsutövarna. Några 
verksamhetsutövare kommer att få en något högre årsavgift och några en lägre. SKL:s 
nya underlag utgår i större grad än det tidigare från behovet av tillsyn inom de olika 
branscherna. För de tillståndspliktiga verksamheterna blir det även mer lika oavsett om 
det är länsstyrelsen eller kommunen som har tillsynsansvaret.

Idag tas en fast avgift ut för anmälan av miljöfarlig verksamhet som ska motsvara den 
årliga tillsynsavgiften. Detta ändras till att istället ta ut en timavgift för hanteringen av 
anmälan. Bedömningen är att det blir mer rättvisande i förhållande till hur mycket tid som 
går åt för handläggningen. 

Page 698 of 1185



Taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedelslagen

För att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta ut en avgift för livsmedelskontroll 
efter årsskiftet behöver taxebestämmelserna anpassas till den nya EU-förordningen om 
offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder i kraft 14 december 2019. Det är 
främst olika begrepp som ändras. Till exempel försvinner begreppet extra offentlig 
kontroll och ersätts med uppföljande kontroll som inte var planerad samt utredning av 
klagomål. Innebörden är dock densamma. Om justeringar inte görs kommer taxan efter 
den 14 december delvis att bygga på ett regelverk som inte längre gäller.

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen

En ny strålskyddslag trädde i kraft 1 juni 2018 och ersatte den numera upphävda 
strålskyddslagen från 1988. De förändringar som har införts i den nya strålskyddslagen 
(2018:396) innebär att en ny taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område behövs för 
att möjliggöra att nämnden kan ta ut avgifter för tillsynen som utförs med stöd av 
strålskyddslagen. 

Härryda har tidigare inte haft en taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Enbart redaktionella ändringar föreslås.

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om foder och animaliska biprodukter

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter syftar till att säkerställa en hög 
skyddsnivå för djurs och människors hälsa när det gäller foder och animaliska 
biprodukter. Tillsyn enligt denna lagstiftning sker framförallt på livsmedelslokaler och 
jordbruk.

Härryda har tidigare inte haft en särskild taxa för tillsyn gällande lagen om foder och 
animaliska biprodukter, utan den har varit en del av livsmedeltaxan. 

Taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

I gällande taxa finns avgifter för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare, alkohollagen och lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 

Tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare är upphävda. 
Riksdagen har beslutat om en ny lag, Lag (2018:208) om tobak och liknande produkter 
(LTLP). Lagen trädde i kraft 1 juli 2019 och ersatte tobakslagen (1993:581) och lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425). Den nya lagen innebär bland 
annat att det införs tillståndsplikt för tobaksförsäljning för både detalj- och partihandel 
med kommunen som tillståndsgivande myndighet. Detta är en ny uppgift för kommunen 
och ännu inte reglerad i något reglemente till någon nämnd, vilket innebär att ansvaret 
ligger på kommunstyrelsen. Taxan enligt denna lag hanteras därför direkt via 
kommunstyrelsen. Den följer dock samma struktur som de taxor som tas upp i detta 
ärende.
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Taxan för tillsyn enligt alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel, har i förslaget till ny taxa delats upp. Tidigare reglerades årsavgiften utifrån 
hur många olika varuslag verksamhetsutövaren hade till försäljning. Detta ändras till 
uttag av en årsavgift motsvarande två timmars handläggningstid för respektive varuslag. 
Det blir ingen skillnad för de som säljer ett varuslag, till exempel bara folköl. För de som 
säljer två varuslag kommer årsavgiften att öka med en timme (från tre till fyra timmar). 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen

Se ovan, taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Timtaxan

Timtaxan för nämndens verksamhet enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel, lagen om sprängämnesprekursorer, alkohollagen, 
och lagen om foder och animaliska biprodukter föreslås ändras från 860 kronor 2019 till 
1 050 kronor per timme för 2020.

Timtaxan för nämndens verksamhet för planerad offentlig kontroll enligt livsmedelslagen 
och lagen om foder och animaliska biprodukter, föreslås ändras från 1 030 kronor 2019 
till 1 219 kronor per timme 2020. Timtaxan för övrig kontroll och registrering enligt 
livsmedelslagen föreslås ändras från 860 kronor till 1 039 kronor.

En del ändringar i lagstiftning har skett sedan den nu gällande taxan togs fram vilket 
innebär att den är föråldrad och behöver uppdateras för att följa nu gällande lagstiftning. 
Förslag till ändringar beror också att det är mer tydliggjort i taxeförslaget vad som ska 
belasta timtaxan.

Vid uträkning av timtaxan har SKL:s Excelverktyg för framräkning av kommunala taxor 
använts. I korthet räknas timtaxan genom att alla gemensamma kostnader som belastar 
miljö- och hälsoskyddsverksamhet samt de lönekostnaderna handläggarna har läggs in i 
mallen. De fördelas sedan på antalet handläggare och den antagna tiden som varje 
handläggare kan bedriva tillsyn och kontroll.

Enligt miljölagstiftningen gäller principen att förorenaren ska betala vilket innebär att 
tillsynen som bedrivs ska betalas av verksamhetsutövarna och inte belasta 
skattebetalarna. Enligt livsmedelslagstiftningen är det föreskrivet att myndighetens 
kostnader för kontrollen ska täckas av avgifter. För att verksamheten ska ta ut rätt avgifter 
finns därför ett behov av att anpassa timtaxorna till kommunens kostnader för tillsynen.

Ekonomiska konsekvenser
En höjning av timtaxorna innebär att en betydligt mindre andel skattemedel läggs på 
sådan tillsyn som verksamhetsutövarna ska stå för. Tillsynsuppdraget är till största delen 
lagstadgad och kan inte prioriteras bort. Kostnader som inte täcks med avgifter måste 
därför finansieras med skattemedel. Den gjorda behovsutredningen för 2019-2022 visar 
att det saknas resurser för flera viktiga områden. Genom att rätt avgifter tas ut, kan medel 
frigöras för att skapa resurser även för sådant verksamheten inte kan ta betalt för, som till 
exempel information och rådgivning.
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Som exempel kan nämnas att kostnaden för ett tillstånd för enskilt avlopp höjs från 6 880 
kronor till 8 400 kronor och för en värmepump från 2 580 kronor till 3 150 kronor. 
Årsavgifterna för tillsyn kommer också att höjas. En verksamhet som betalar för fyra 
timmar tillsyn enligt miljöbalken får en höjning av årsavgiften från 3 440 kronor till 4 
200 kronor, och en som ska betala för tio timmar får en höjning från 8 600 kronor till 10 
500 kronor.

Jämförelse med andra kommuner
En jämförelse av nivån på timtaxan har gjorts med övriga kommuner inom 
Göteborgsregionen (GR), bilaga 2. Den visar att Härryda idag ligger lågt i jämförelse. Av 
GR-kommunerna är det en kommun som har en något lägre timtaxa enligt 
livsmedelslagen än Härryda idag. Under förutsättning att ingen annan kommun höjer sina 
taxor kommer ändå fem kommuner att ha en högre timtaxa än Härryda 2020 om den nya 
taxan antas. 

Inom miljöbalkens område har två av GRs kommuner något lägre timtaxa än Härryda 
idag. Under förutsättning att ingen annan kommun höjer sina taxor enligt miljöbalken 
kommer en att ha en högre timtaxa än Härryda kommuns nya taxa 2020. 

Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Thomas Hammarlund

Miljöchef

Bilagor:
Bilaga 1: Miljö- och livsmedelstaxan inkl. taxebilagor
Bilaga 2: Jämförelse taxa miljö och livsmedel 
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Inledning 
 
Kommunallagen 
 
Kommuner har en grundläggande rätt att ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter. 
 

Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 
tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är 
skyldiga att tillhandahålla, får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag 
eller annan författning. (2 kap. 5 § KL)  

 
Självkostnadsprincipen 
 
För all kommunal verksamhet ska avgiftsuttaget grundas på 
självkostnadsprincipen.  
 

Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller 
landstinget tillhandahåller (självkostnaden). (2 kap. 6 § KL) 

 
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksam-
het. Kostnaderna i det enskilda fallet har ingen betydelse för tillämp-
ningen av självkostnadsprincipen. 
 
Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att 
syftet med verksamheten inte får vara vinstgivande. Det totala 
avgiftsuttaget får under en längre tid inte överstiga de totala kostnaderna 
för verksamheten. (Petersén m.fl, Kommunallagen, kommentarer och 
praxis, 2006, s. 354). 
 
Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla 
relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov 
till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, perso-
nalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning, 
försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, 
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens even-
tuella andel av kommunens centrala service- och administrationskost-
nader bör också räknas med (prop. 1993/94:188 s. 85 och 2016/17:171 s. 
302). 
 
Likställighetsprincipen 
 
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift 
ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig 
i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta 
ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för samma 
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handläggning. Däremot finns det inget hinder mot att differentiera 
avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer. 
Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (prop. 1993/94:188 s. 
87 och prop. 2016/17:171 s. 300 ). 

 
Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns 
sakliga skäl för något annat. (2 kap. 3 § KL) 
  

 
Retroaktivitetsförbudet 
 
Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxan innan den börjar 
tillämpas. 
 

Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft till 
nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det finns 
synnerliga skäl för det. (2 kap. 4 § KL) 

 
Kommunfullmäktiges beslut om taxa  
 
Grunderna för hur avgifterna ska beräknas anges i en taxa som beslutas 
av kommunfullmäktige. (2 kap. 5 § KL) 
 
Överklagande över kommunfullmäktiges beslut om taxa 
 
Kommunfullmäktiges beslut om att anta taxan kan överklagas enligt 
bestämmelserna om laglighetsprövning. Kommunfullmäktiges beslut 
behöver inte ha fått laga kraft innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller 
från och med det datum då protokollet med beslutet har justerats, om inte 
senare tidpunkt angivits. (13 kap. KL) 
 
Beslut om avgift i enskilda fall 
 
Miljö- och bygglovsnämnden är ansvarig nämnd för tillämpningen av 
taxan vid debitering i enskilda fall. 
 
I Härryda kommun har miljö- och bygglovsnämnden i särskild 
delegationsordning delegerat till tjänsteman att besluta om påförande av 
avgift i enlighet med denna taxa.  
 
Betalning av avgift  
 
Betalning av avgift ska ske inom den tid som anges i fakturan. Vid 
försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt bestämmelserna i 
räntelagen (1975:635). Avgifter kan tas ut i förskott. 
 
Avgiften ska beräknas enligt den taxa som gäller då ansökan inkommer. 
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Samtliga avgifter är beräknade i den svenska kronan (SEK). 
 
Mervärdesskatt 
 
Mervärdesskatt tas endast ut på avgifter för tjänster av servicekaraktär, 
exempelvis undersökningar, utredningar eller mätningar, som utförs på 
uppdrag och som inte är myndighetsutövning. 
 
Indexuppräkning 
 
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hemsida i oktober månad 
varje år. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2020. 
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
verksamhet enligt livsmedelslagen 
 
 
Inledande bestämmelser 

1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens verksamhet 
enligt livsmedelslagen och bestämmelser meddelade med stöd av 
livsmedelslagen eller med anledning av EU: s förordningar inom 
livsmedelslagens tillämpningsområde. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som 

• Timavgift för registrering av anläggning, se 6§ 
• Fast årlig kontrollavgift, se 7§ 
• Timavgift för uppföljande kontroll som inte var planerad, se 8§ 
• Timavgift för utredning av klagomål, se 8§ 
• Timavgift för exportkontroll, se 9§ 
• Timavgift för importkontroll, se 10§ 
• Timavgift för offentlig kontroll i övrigt, se 11§ 

 
För handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd timavgift tas ut 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med en 
och en halv timtaxa. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, provtagning och kontroller i 
övrigt, beredning i övrigt, föredragning, beslut samt rådgivning, 
information och liknande verksamhet som behövs för kontrollen. 

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 
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4 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art, omfattning, kontrollbehov, nedlagd handläggningstid eller 
övriga omständigheter, får miljö- och bygglovsnämnden i ett enskilt 
ärende besluta att ändra avgiften enligt denna taxa. 

5 §  
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
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 registrering 

6 § 

För registrering av en anläggning för att driva livsmedelsanläggning tas 
timavgift ut för faktiskt nedlagd handläggningstid multiplicerat med 
timtaxan. 

Avgiften ska betalas av den som anmält registreringen. 
 

Avgift för kontroll 

7 § Fast årlig kontrollavgift 
För normal offentlig kontroll av en livsmedelanläggning ska en fast årlig 
kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid som miljö- och 
bygglovsnämnden tilldelar verksamheten. Kontrolltiden bestäms genom 
en klassning av verksamheten enligt bilaga 1. 

Den fasta årliga kontrollavgiften beräknas genom att tilldelad kontrolltid 
multipliceras med timtaxan. 

Om en tillämpning av denna paragraf skulle medföra att kontrolltiden för 
en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska 
kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen 
istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av 
anläggningens kontrollbehov.  

Fast årlig kontrollavgift gäller kalenderår och ska betalas i förskott. 
Årsavgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten 
påbörjas. Årsavgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för 
varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 
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Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller tilldelas annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande 
kalenderåret. 

I den fasta avgiften ingår handläggning av planerade kontroller. 
Handläggningen omfattar förberedelser och genomförande av kontrollen, 
efterarbete i form av dokumentation och upprättande av kontrollrapporter 
samt upprättande av beslut med anledning av brister som konstaterats vi 
planerade kontroller. 

Den fasta årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller driver 
verksamheten (livsmedelsföretagaren) vid kalenderårets början. Den som 
enligt 6 § i denna taxa ska betala en avgift för registrering ska dock 
betala den årliga kontrollavgiften från och med kalenderåret efter det att 
verksamheten registrerats. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter 
det år som verksamhetsutövaren visat nämnden att anläggningen har 
upphört. 

8 § Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte 
var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande 
efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att 
bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, 
tas timavgift ut för faktiskt nedlagd handläggningstid multiplicerad med 
timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av 
prover. 

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål. 

Den företagare som har ansvaret för att lagstiftningen inte följs eller den 
företagare som äger eller ansvarar för produkterna vid den tid då den 
extra offentliga kontrollen genomförs ska betala de kostnader som den 
extra offentliga kontrollen medför. 

9 § Avgift för exportkontroll 

Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § 
betala en timavgift för sådan särskild kontroll och utfärdande av 
exportintyg som föranleds av införselbestämmelser i tredje land. 

Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden multipliceras med timtaxan.
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10 § Avgift för importkontroll 

Importör eller dennes ombud ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 
7 § betala en timavgift samt de faktiska kostnaderna för provtagning och 
analys av prover för sådan särskild importkontroll som följer av 
förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som 
importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som 
förordningen kompletterar. 

Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

11 § Avgift för övrig offentlig kontroll 

För övrig offentlig kontroll tas en timavgift ut för handläggning enligt 
livsmedelslagen och bestämmelser meddelade med stöd av 
livsmedelslagen eller med anledning av EU: s förordningar inom 
livsmedelslagens tillämpningsområde. 

Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

Avgift för övrig offentlig kontroll ska betalas av den som bedriver eller 
tänker bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

Avgift för övrig tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 
 

Verkställighetsfrågor mm 

12 § 
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. 

13 § 
Av livsmedelslagen framgår att kommunal nämnd får besluta att dess 
beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

14 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020. I ärenden som rör registreringar 
tillämpas taxan på ärende som kommer in från och med detta datum. 

 

Bilaga 1: Så beräknas den årliga kontrollavgiften 
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

 
Inledande bestämmelser 

1 § 
Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och bygglovsnämndens prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av 
miljöbalken eller med anledning av EU: s förordningar inom 
miljöbalkens tillämpningsområde. 

Nämndens tillsynsansvar omfattar följande områden: 

• Skydd av områden, naturreservat, vattenskyddsområden mm, 7 
kap. MB 

• Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB 
• Verksamheter som orsakar miljöskador, förorenade områden, 10 

kap. MB 
• Vattenverksamheter, 11 kap. MB 
• Kemiska produkter mm, 14 kap. MB 
• Avfall och producentansvar, 15 kap. MB 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till nämnden bli aktuell 
enligt bland annat 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader 
m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som 

• Fast prövningsavgift för handläggning av tillståndsansökan, se 7§ 
och bilaga 2 

• Timavgift för faktiskt nedlagd handläggningstid vid prövning av 
tillstånds- och dispensansökningar som inte omfattas av punkt 1, 
se 7§ och bilaga 2 

• Fast avgift för hantering av anmälan, se 8§ och bilaga 2 
• Timavgift för faktiskt nedlagd handläggningstid på grund av 

anmälan av verksamhet eller åtgärd, se 8§ och bilaga 2 
• Fast årlig tillsynsavgift, se 9§ och bilaga 3 
• Timavgift för faktiskt nedlagd handläggningstid för tillsyn som 

inte omfattas av fast årlig tillsynsavgift, se 9§ 
• Kostnad för kungörelser och sakkunniga i samband med prövning 

och tillsyn, se 7 och 8§§ 
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För handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd timavgift tas ut 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med en 
och en halv timtaxa. 

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 miljö- och bygglovsnämnden. 

6 §  
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
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 § 
Avgift för prövning ska betalas enligt bilaga 2. 

Där inte en fast avgift tas ut för prövning tas timavgift ut genom att den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
ansökan avser. 
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Avgift för prövning ska betalas av den som söker tillstånd, dispens eller 
godkännande. 

Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats innan handläggningen 
har påbörjats. 

Avgift ska betalas även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas. 

I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas 
av miljö- och bygglovsnämnden är sökande också skyldig att ersätta 
nämndens faktiska kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för 
sakkunniga som har tillkallats av nämnden och för kungörelse i ärendet.  

Avgift för tillsyn 

8 § Anmälan 
Avgift för anmälan ska betalas enligt bilaga 2. 

Där inte en fast avgift tas ut för anmälan tas timavgift ut genom att den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

Avgift för anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
anmälan avser. 

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen 
har påbörjats. 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet som hanteras av miljö- 
och bygglovsnämnden är sökande också skyldig att ersätta nämndens 
faktiska kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga 
som har tillkallats av nämnden och för kungörelse i ärendet.  

9 § Fast årlig tillsynsavgift 
Verksamheter som anges i bilaga 3 ska betala fast årlig tillsynsavgift som 
baseras på den tillsynstid som miljö- och bygglovsnämnden tilldelar 
anläggningen eller verksamheten. Den årliga tillsynstiden framgår av 
bilaga 3.  

Den fasta årliga tillsynsavgiften räknas fram genom att tilldelad 
tillsynstid multipliceras med timtaxan. 

För verksamhet som tillståndsprövats ska den årliga tillsynsavgiften 
baseras på vad som föreskrivs i tillståndsbeslut om tillåten 
produktionsvolym eller motsvarande. 

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. Om verksamheten eller anläggningen inte 
kräver tillstånd eller anmälan, ska fast årlig tillsynsavgift betalas från och 
med det år som följer efter det att verksamheten påbörjats eller att 
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anläggningen tagits i drift. Årsavgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs 
eller anläggningen är i drift.  

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. 

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 
 

För sådan handläggning som inte ingår i den fasta avgiften tas timavgift 
ut genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timtaxan. 

10 § Avgift för övrig tillsyn 
För övrig tillsyn tas en timavgift ut för handläggning enligt miljöbalken, 
föreskrifter som beslutats med stöd av balken eller EU-förordningar inom 
miljöbalkens tillämpningsområde, om inte en prövningsavgift eller en 
fast årlig tillsynsavgift istället ska betalas. Timavgiften beräknas genom 
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 
 
11 § Avgiftsskyldig 
Fast årlig tillsynsavgift ska betalas av den som bedriver verksamheten 
eller ansvarar för anläggningen. 

För tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken ska tillsynsavgiften betalas av den 
som enligt 10 kap. är ansvarig för utredning, avhjälpande eller kostnader 
eller den som tillsynen riktas mot. 

Avgift för anmälan ska betalas av den som anmäler verksamheten eller 
åtgärden. Om nämnden har haft kostnader för kungörelser i ärendet ska 
dessa betalas av den som gjort anmälan. 

Avgift för övrig tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.
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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 § 
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds 
beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 

13 § 
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får 
besluta att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

14 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020. När det gäller ansökningar och 
anmälningar tillämpas taxan på ärende som kommer in efter detta datum. 

 

Bilaga 2: Avgifter för prövning och hantering av anmälan 
Bilaga 3: Avgifter för tillsyn  
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
verksamhet enligt lagen om foder och 
animaliska biprodukter 
 
1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn enligt 
lagen om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som 
meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som 
kompletteras av lagen. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan samt för de 
faktiska kostnaderna för provtagning och analys. 

För handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd timavgift tas ut 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med en 
och en halv timtaxa. 

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, kontrollbehov, 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 miljö- och bygglovsnämnden.
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6 §  

Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
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. 

7 § 
Avgiften ska betalas av den företagare som befattar sig med animaliska 
biprodukter och vars verksamhet kontrolleras. 

8 § 
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. 

9 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020.  

Page 717 of 1185



 
 

  17 

Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
tillsyn enligt alkohollagen  

 
1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn enligt 
alkohollagen samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen avseende 
försäljning och servering av folköl. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som en fast årlig avgift omfattande två 
timmars 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. 

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 

För sådan handläggning som inte ingår i den fasta avgiften tas timavgift 
ut genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timtaxan. 

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. 

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.
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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, kontrollbehov, 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 miljö- och bygglovsnämnden. 

6 §  
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
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. 

7 § 
Avgiftsskyldig är den som bedriver handel eller servering enligt 
lagstiftningen. 

8 § 
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. 

9 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020.  
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
kontroll enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 
 
Inledande bestämmelser 

1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens kontroll 
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt föreskrifter 
meddelade med stöd av lagen. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som en fast årlig avgift omfattande två 
timmars 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 och andra skrivelser samt 
registerhantering. 

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 
 

För sådan handläggning som inte ingår i den fasta avgiften tas timavgift 
ut genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timtaxan. 

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 samt föredragning. 

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

3 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

• Handläggning av klagomål som visar sig ogrundade 
4 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art, omfattning, kontrollbehov, 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 miljö- och bygglovsnämnden. 

6 §  
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
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. 

7 § 
Avgiftsskyldig är den som bedriver detaljhandel enligt lagstiftningen. 

8 § 
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. 

9 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020. 
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer  
 
1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn enligt 
lagen om sprängämnesprekursorer samt föreskrifter meddelade med stöd 
av lagen. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som timavgift ut genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

För handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd timavgift tas ut 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med en 
och en halv timtaxa. 

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, kontrollbehov, 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 miljö- och bygglovsnämnden.
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6 §  

Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
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. 

7 § 
Avgiftsskyldig är den som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till 
enskild person. 

8 § 
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. 

9 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020. 
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
tillsyn enligt strålskyddslagen  
 
1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn enligt 
strålskyddslagen samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som timavgift ut genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

För handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd timavgift tas ut 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med en 
och en halv timtaxa. 

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, kontrollbehov, 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 miljö- och bygglovsnämnden. 

6 §  
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
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Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL´s webbsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober 2020. 

7 § 
Avgiftsskyldig är den som bedriver verksamhet enligt strålskyddslagen 
och omfattas av kommunal tillsyn samt de som anmäler verksamhet där 
kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten. 

8 § 
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. 

9 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020.  
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Så beräknas den årliga kontrollavgiften 
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning för varje verksamhet. Riskbedömningen utgår från en 
modell som består av tre moduler: 

• Riskmodulen värderar olika riskfaktorer som är kopplade till verksamheten i livs-
medelsanläggningen. Modulen ger en riskklass och en initial kontrolltid.

• Informationsmodulen ger ett kontrolltidstillägg för kontroll av information och märkning, samt av
spårbarhets- och återkallelserutiner.

• Erfarenhetsmodulen bedömer hur väl livsmedelsföretagaren uppfyller kraven i livsmedels-
lagstiftningen, det vill säga resultatet av den kontroll som tidigare gjorts på anläggningen. Modulen
ger en erfarenhetsklass och en tidsfaktor som justerar kontrolltiden uppåt eller nedåt.

Beräkning av den årliga kontrollavgiften steg för steg 
Läs av riskpoängen i riskmodulen under steg 1, 2 och 3.  
Steg 1. Riskmodulen - typ av verksamhet och livsmedel  

Exempel Riskpoäng 
HÖGRISK 
Bearbetning av rått kött/fjäderfä eller opastöriserad mjölk. Nedkylning. Groddning. 
Konservering av animaliska eller vegetabiliska produkter.  

45 

MELLANRISK  
Bearbetning/beredning av bearbetade animaliska produkter, rå fisk, ägg* eller 
pastöriserad mjölk. Beredning/bearbetning av vegetabilier. 
Beredning/styckning/malning av rått kött. Återuppvärmning. Varmhållning. 
Vattenverk som försörjs av ytvatten eller ytvattenpåverkat grundvatten** 

35 

LÅGRISK  
Kylförvaring. Upptining. Manuell hantering av glass. Transport av kylvaror och 
kyld mat. Infrysning och/eller blanchering. Tillverkning av sylt/saft/marmelad. 
Tillverkning av kosttillskott. Vattenverk som försörjs av opåverkat grundvatten. 
Distributionsanläggning (vatten).  

15 

MYCKET LÅG RISK  
Hantering av livsmedel som inte kräver kylförvaring. Hantering av frysta 
livsmedel. Uppvärmning av fryst, färdiglagad mat. Bakning. Tillverkning av 
förpackat vatten, öl, läsk, godis, strösocker, rostning av kaffe, malning av mjöl. 

5 

*pastöriserad äggmassa eller råa ägg producerade i Sverige, Finland eller Norge. Bearbetning av råa ägg från
andra länder klassas som högrisk.
**gäller vid följande halter av mikroorganismer i råvattnet: E. coli/Enterokocker: ≤10 per 100ml, Koliforma
bakterier: 1-100 per 100 ml. Vid högre halter placeras vattenverken i högrisk.

Steg 2. Riskmodulen - produktionsstorlek 
Storlek Portioner per dag 

(storhushåll)  
Antal 

årsarbetskrafter  
(butiker, grossister) 

Ton utgående 
produkt (industri) 

Riskpoäng 

Mycket stor > 250 000 - > 10 000 55 
Stor > 25 000 – 250 000 > 30 > 1000 – 10 000 45 

Mellan > 2500 – 25 000 > 10 - 30 > 100 – 1000 35 
Liten > 250 – 2500 > 3 - 10 > 10 – 100 25 

Mycket liten 
(1)  

> 80 – 250 > 2 - 3 > 3 – 10 15 

Mycket liten 
(2)  

> 25 – 80 > 1 - 2 > 1 – 3 10 

Ytterst liten ≤ 25 ≤ 1 ≤ 1 5 

Bilaga 1: Så beräknas den årliga kontrollavgiften
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Steg 3. Riskmodulen - konsumentgrupp  
Verksamheter som producerar livsmedel som huvudsakligen är avsedda att konsumeras av 
personer som tillhör känsliga konsumentgrupper tilldelas 10 extra riskpoäng. Till känsliga 
konsumentgrupper räknas 

• barn under 5 år 
• personer med nedsatt immunförsvar 
• personer med överkänslighet mot livsmedel 

  
Steg 4. Riskklass och initial kontrolltid  
Lägg ihop riskpoängen från de tre första stegen för att få fram riskklass och initial kontrolltid.  

Riskpoäng  Riskklass  Initial kontrolltid (timmar)  
> 100  1  26  

90  2  20  
80  3  14  
70  4  10  

60-65  5  6  
55  6  4  

40-50  7  2  
≤ 30  8  1  

 

Steg 5. Informationsmodulens kontrolltidstillägg 
Läs av om verksamheten ska tilldelas ett kontrolltidstillägg.  
Orsak till 
kontrollbehov vid 
anläggning  

Storlek  
(enligt tabell i steg 2)  

Kontrolltidstillägg 
(timmar)  

Exempel  

Utformar märkning 
samt 
märker/förpackar 
livsmedel  

Mycket stor samt stor  
Mellan och liten  
Mycket liten (1,2) och 
ytterst liten  

8  
6  
2  

Industri utan 
huvudkontor  
Importör  
Butik med egen 
tillverkning  

Utformar märkning 
men märker eller 
förpackar inte  

Oberoende av storlek  Anpassas av 
myndigheten efter 
behov  

Huvudkontor  
Importör som tar in 
färdigmärkta livsmedel  
Matmäklare  

Utformar inte 
märkning men 
märker/förpackar 
livsmedel  

Mycket stor samt stor  
Mellan och liten  
Mycket liten (1,2) och 
ytterst liten  

4  
3  
1  

Butiker som märker men 
får märkningsunderlag  

Utformar presentation 
men märker/förpackar 
inte  

Oberoende av storlek  1  Restauranger, caféer  

Utformar inte 
presentation, utformar 
inte märkning och 
märker eller förpackar 
inte  

Oberoende av storlek  0  Butiker med förpackade 
livsmedel  

 
  

Page 727 of 1185



Steg 6. Erfarenhetsmodulens tidsfaktor 
De tre erfarenhetsklasserna A, B och C speglar kontrollbehovet enligt: 

A    Minskad kontroll i förhållande till normalläget 
B   Normalläget 
C  Förstärkt kontroll i förhållande till normalläget 
 
Erfarenhetsklass B är normalfallet och utifrån den ökas eller minskas tiden med 50%: 
Erfarenhetsklass  A  B  C  
Tidsfaktor  0,5  1  1,5  

 
Kriterier som nämnden tar hänsyn till vid inplacering i erfarenhetsklass:  
Erfarenhetsklass A 

Myndigheten bedömer att anläggningen har så bra förfaranden för att producera säkra 
livsmedel att kontrollen och därmed frekvensen kan minskas.  

Kriterier: 

  

• Kontrollmyndigheten har granskat stora delar av företagets förfaranden för att 
producera säkra livsmedel. Förfarandena är väl implementerade i 
verksamheten och myndigheten har genom verifierande kontroller konstaterat 
att det följs. Livsmedelsföretagaren arbetar för att tidigt själv upptäcka brister 
i systemet och i verksamheten. Åtgärder vidtas omgående då brister upptäcks. 

• Myndigheten har endast noterat någon enstaka avvikelse eller ett fåtal mindre 
brister (iakttagelser) vid kontroll på anläggningen. Livsmedelsföretagaren 
åtgärdar dem omgående då myndigheten påpekar det. Avvikelserna är inte 
återkommande. 

Erfarenhetsklass B 

Normalläget. Alla nya anläggningar placeras i erfarenhetsklass B. 

Kriterier: 

  

• Livsmedelsföretagarens egna förfaranden för att producera säkra livsmedel 
bedöms fungera trots mindre brister. Vid verifierande kontroller visar det sig 
att systemet trots allt fungerar bra i praktiken och har bra effekt. 

• Myndigheten noterar några avvikelser vid kontrollen, och 
livsmedelsföretagaren åtgärdar det kontrollmyndigheten har noterat och 
påpekat.  

Erfarenhetsklass C 

Myndigheten bedömer att anläggningen har så stora brister i sina förfaranden för att producera 
säkra livsmedel att de inte fungerar i praktiken och inte ger den effekt som behövs, varför den 
offentliga kontrollen måste förstärkas. Om en sanktion har utfärdats har den föranletts av 
mycket allvarliga avvikelser eller så har upprepade avvikelser inte åtgärdats. Har en sanktion 
utfärdats kommer ytterligare kontrollinsatser att behövs. Behovet av planerad kontroll ökar 
därför på den anläggningen.  

Kriterier: 

  

• Beslut om sanktion till exempel föreläggande har fattats grundat på att 
livsmedelsföretagaren inte uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. 

• Ett flertal avvikelser har noterats, företaget saknar förfaranden för att 
producera säkra livsmedel eller så följs de inte. Extra kontroll har utförts, 
några av avvikelserna är kvarstående. Livsmedelsföretagaren åtgärdar inte de 
brister myndigheten noterat och påpekat. 
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Steg 6. Slutlig kontrolltid  
Lägg ihop kontrolltiden från Steg 4 med eventuellt kontrolltidstillägg från Steg 5. Multiplicera med 
erfarenhetsklassens tidsfaktor för att få fram den årliga kontrolltiden.   

 

Exempel för en restaurang:  

Steg 1: 45 riskpoäng för högrisk (tillagar rätter från rått kött, nedkylning) 

Steg 2: 10 riskpoäng för storlek Mycket liten 1 (60 portioner/dag) 

Steg 3: 0 riskpoäng eftersom de inte riktar sig till någon känslig konsumentgrupp 

Steg 4: Sammanlagt blir det 55 riskpoäng som innebär riskklass 6. Den initiala kontrolltiden blir 4 
kontrolltimmar. 

Steg 5: Kontrolltidstillägg på 1 timme eftersom de utformar en meny. 

Steg 6: Kontrollbehovet bedöms ligga inom normalläget vilket ger erfarenhetsklass B. 

Steg 7: Kontrolltiden blir (4 + 1) x 1 = 5 timmar 

Kontrolltiden som fås fram är en rekommenderad årlig kontrolltid. Inom en 3-årsperiod ska 
verksamheterna ha fått kontroll som i genomsnitt per år motsvarar den framräknade kontrolltiden.  
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Beskrivning Lagrum Avgift
AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 
HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska 
anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett 
till en befintlig avloppsanordning, och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av 
toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 1

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning (omattande 1-5 borrhål) för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten, eller grundvatten 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att skydda 
människors hälsa eller miljön och som inte omfattas av 
fast avgift enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen  
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning (omfattande fler än 5 borrhål) 
för utvinning av värme ur mark, ytvatten, eller 
grundvatten enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
skydda människors hälsa eller miljön och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

18 § förordningen  
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av luftvärmepump 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom 
område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa.

39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig gödsel, 
slam och annan orenlighet inom område med detaljplan 
eller intill sådant område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa, per spridningstillfälle.

40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Taxebilaga 1
Bilaga 2: Avgifter för prövning och hantering av anmälan
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Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt 
vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Handläggning av anmälan  
Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövnings-
förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 § miljöprövnings-
förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan 
vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

14 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning 
(omfattande 1-5 borrhål) för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning 
(omfattande fler än 5 borrhål) för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2.

18 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om inrättande av luftvärmepump enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter 
för människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom ett område med 
detaljplan.

37 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och 
annan orenlighet inom område med detaljplan eller 
intill sådant område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa.

40 och 42 § § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift
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Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 
blodsmitta.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för 
allmänheten, eller som annars används av många 
människor.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen 
förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, 
sameskola eller internationell skola.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn
Olägenheter från joniserande och icke-joniserande 
strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga 
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är 
kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med 
strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om 
Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till 
kommunen.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 26 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt 
taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 1 miljö-
tillsynsförordningen

Timavgift
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Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild 
uppmärksamhet och som som inte omfattas av  avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och 
tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat 
omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 
badanläggningar, strandbad och andra liknande 
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som 
annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygienisk behandling,
7. lokaler för förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
45 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET
Prövning av ansökan
Ansökan  enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd 
till inrättande av ny anläggning för grundvattentäkt och 
denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö-
balken

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

11 kap 9b § miljöbalken, 
19 § förordningen 
(1998:1388) om 
vattenverksamhet,  
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § p 2 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om 
inrättande av ny anläggning för vattentäkt och denna 
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift
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Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om 
användande av befintlig anläggning för vattentäkt.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift

Tillsyn
Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller 
anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa och som 
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö-
balken, 2 kap 31 § p 2 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn.

 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § p 2 miljötillsyns-
förordningen (2011:13), 26 
kap 10 § miljöbalken

Timavgift

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 
ORGANISMER
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller hantering 
inleds av  brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern 
ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska 
(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 
liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande 
rörledningar. 

3 kap 1 § 1 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5 
miljötillsynsför-ordningen 
(2011:13)

Timavgift

Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds-
verkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5  miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift
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Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska 
kontroller, av cisterner och rörledningar.

3 kap 1 § 2 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och 
spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 26 
kap 3 § miljöbalken, 2 kap 
31 § p5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

FLUORERADE VÄXTHUSGASER 
Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation eller 
konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 
ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.

14 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthus-gaser, 2 kap 31 
och 32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns 
minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär 
anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av 
läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra 
stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser. 

15 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser, 2 kap 31 och 
32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 2

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsför-ordningen 
(2011:13)

Timavgift

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN 
Tillsyn
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller 
kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr 
517/2014, förordning (EG) 
nr 1005/2009, 
2 kap 31 § p 6 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Page 735 of 1185



Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för 
laboratorie- och analysarbeten  som betraktas som 
viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) 
nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2.

Förordning (EG) 
1005/2009, förordning 
(EG) nr 291/2011, 
2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel. 

2 kap 40 § förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som 
har inrättats före den 1 januari 2018 eller där 
föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018.

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2)

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att använda 
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är 
lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller 
bete.

2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel 

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel.

2 kap 41 § Förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift

Tillsyn
Underrättelse vid olyckor då en större mängd 
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras
läcka ut.

9 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018.

Timavgift
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Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö 
eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 
växtskyddsmedel.

9 kap 3 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2),  
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018.

Timavgift

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
Ansökan om undantag från bestämmelserna om 
information och underrättelse i 
4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3).

4 kap 4 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3)

Timavgift

Tillsyn
Underrättelse i samband med spridning av 
biocidprodukt  på en plats som allmänheten har tillträde 
till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

4 kap 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3),  
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

 Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3), 
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

PCB
Prövning av ansökan
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-
produkt i byggnader och anläggningar och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

17 b § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m.

Timavgift

Handläggning av anmälan
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Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § 
förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

18 § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m.

Timavgift

Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordningen  (2007:19) 
om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 
i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig 
myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan 
åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 34 § 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Timavgift

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor som inte innebär 
utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 32 § miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor i andra verksamheter än 
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, 
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över 
primärleverantörers utsläppande på marknaden

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§, 
2 kap 32 § samt 2 kap 19 § 
p 7-9, p 11-14, 
p 16, p 17, p 19  miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken 

Timavgift

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 
KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av 
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift
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I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte 
omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 
möjligheterna att 
1. minska mängden avfall, 
2. minska mängden skadliga ämnen i material och 
produkter, 
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 
26 kap 3§ 3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken Timavgift

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Timavgift

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att 
den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet  av ett 
område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt 
beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §. 

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 
natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om 
tillstånd eller dispens avseende natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 
8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som 
kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Timavgift

Page 739 of 1185



Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av 
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra 
bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att 
väsentligt ändra naturmiljön.

12 kap 6 § miljbalken Timavgift

Tillsyn
Naturreservat,  kulturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som 
kommunen har beslutat om, djur- och 
växtskyddsområden som kommunen har meddelat 
föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av 
ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 
kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som 
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och 
järnvägsanläggningar. 

2 kap 9 § miljö-
tillsynsförordningen

Timavgift

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljö-balken,  
2 kap 32 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Tillsyn  av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken 
som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljötillsynsförord-
ningen (2011:13)

Timavgift

Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning 
vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om 
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 
utöva tillsyn.

12 kap 11 § miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och  annan 
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 8 § p 7  samt 
1 kap 19 och 20 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Artskydd om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 
utöva tillsyn.

8 kap 1-4 §§ miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § miljötillsyns
förordningen (2011:13)

Timavgift

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
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Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador. 28 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för 
att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig 
miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada 
har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av 
länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om 
skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd 
som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 3 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att 
på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även 
om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när 
kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall.

15 kap 25 § p 1 
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i 
hämtning, gemensam behållare, total befrielse från 
hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift

Övriga ansökningar 75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv 
kompostera eller på annat sätt återvinna eller 
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall

15 kap 19  och 24 §§ 
miljöbalken, 45 § 
avfallsförordningen 
(2011:927)

Timavgift

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering av fastighetsinnehavare att på 
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering av uppehåll i hämtning, gemensam 
behållare, total befrielse från hämtning av avfall.

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering.

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift

Tillsyn
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Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn.

26 kap 11 § miljö-balken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljötillsynsförord-
ningen (2011:13)

Timavgift
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Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Timmar Beskrivning 

VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK
Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.10-i och 1.11 B 9

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

1.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för jordbruksproduktion

1.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 
FISK

5.10 B 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

5.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH 
ANNAT

Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.10 B 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.11 B 40
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 40 timmar om tillståndet
gäller för mer än 200 000 ton.

10.11 B 40
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 40 timmar om tillståndet
gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.

10.11 B 40
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 40 timmar om tillståndet
gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.

10.11 B 40
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 40 timmar, om tillståndet
gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.

10.11 B 40
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 40 timmar om tillståndet
gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton.

10.11 B 40
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 40 timmar om tillståndet
inte omfattas av någon av 1-5.

10.20 B 9 1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av torv.

10.20 B 18
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning)
Bilaga 3: Avgifter för tillsyn
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10.20 B 18

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men 
högst 200 000 ton.

10.20 B 9

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 9 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men 
högst 50 000 ton.

10.20 B 9

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men 
högst 10 000 ton.

10.20 B 6

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men 
högst 
5 000 ton.

10.20 B 6
7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1-6.

10.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.40 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol

11.10 A 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

11.20 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för utvinning i 
vattenområde.

11.20 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för utvinning 
på land.

11.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Malm och mineral

13.10 A 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm.

13.10 A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § 
miljöbalken.

13.10 A 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § 
miljöbalken.

13.10 A 227
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.10 A 184
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 184 timmar, om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-4.
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13.20-i A 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

13.20-i A 184

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

13.30 B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

13.40 A 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. 

13.40 A 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser kol.

13.40 A 227
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.40 A 184
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1-3.

13.50 B 227
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.50 B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

13.60 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri

13.70 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER
Verksamhetsgrupp Slakterier

15.10-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för produktion 
baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

15.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.20 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

15.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror
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15.40-i, 15.45 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser bearbetning av animaliska biprodukter. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.40-i, 15.45 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rökning. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.40-i, 15.45 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Rökeri

15.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.90-i, 15.95 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för tillverkning av stärkelse, 
stärkelsederivat eller socker. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rostning av kaffe. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling med en produktion av mer än 50 000 ton 
per kalenderår och inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.101 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter

15.125 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror

Page 746 of 1185



15.131-i, 15.141 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar med en 
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.131-i, 15.141 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.151 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter

15.170-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.180 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning

15.185-i och 
15.190 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 
15.190 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 50 
000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 
15.190 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är 3. tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av högst 50 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 
15.190 B 30

4.  För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
annan verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.200 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.210 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

15.220 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
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15.230 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

15.240 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.250 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
framställning av malt.

15.250 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
framställning av mer än 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per 
kalenderår.

15.250 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton 
läskedryck eller maltdryck per kalenderår.

15.260 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.270 B 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning för tillverkning av jäst. 

15.270 B 47
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 
anläggning för tillverkning av startkulturer av mikroorganismer.

15.280 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.310 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 
råvaror

15.330-i, 15.350-
i och 15.370-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning för bearbetning av animaliska biprodukter med en 
produktion baserad på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.330-i, 15.350-
i och 15.370-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.340 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.360 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

17.10-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

17.20 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
anläggning för hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
textilfibrer eller textilier per kalenderår.

17.20 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som inte omfattas av 1.
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17.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.10-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

18.20 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser garvning av mer än 1 000 ton produkter per 
kalenderår.

18.20 B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser garvning av högst 1 000 ton produkter per 
kalenderår.

18.20 B 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser annan beredning av hudar och skinn än 
garvning.

18.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.05-i B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.20 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion 
som omfattar mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår.

20.20 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1.

20.30 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.50-i B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
produktion som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.50-i B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.70 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

20.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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20.90 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

20.91 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR

21.10-i A 306

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för 
anläggning för en produktion av mer än 300 000 ton sulfat- eller 
sulfitmassa per kalenderår om verksamheten har blekeri. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i A 227

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 
produktion av högst 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa om 
verksamheten har blekeri. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i A 184

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 
produktion av sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten inte har 
blekeri. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

21.10-i A 137

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser framställning av halvkemisk massa. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i A 137

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för annan 
anläggning än de som avses i 1-4 med en produktion av mer än 
200 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i A 90

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning som inte omfattas av någon av 1-5. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.30-i A 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.30-i A 47

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 
framställning som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.40 B 47 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION
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22.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

22.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.30 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

22.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE

23.05 A 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 200 
megawatt. 

23.05 A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 100 megawatt 
men högst 200 megawatt.

23.05 A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 10 megawatt 
men högst 100 megawatt. 

23.05 A 13
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om högst 10 megawatt.

23.10-i A 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.11-i

A 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser överföring till vätskeformigt bränsle. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.11-i

A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 
en installerad effekt av mer än 100 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.11-i

A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 
en installerad effekt av mer än 10 megawatt men högst 100 
megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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23.11-i

A 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 
en installerad effekt av högst 10 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.12-i A 184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap.4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.13 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

23.20 B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

23.30-i A 306

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.40 och 23.50 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier

24.01-i, 24.02-i, 
24.03-i, 24.04-i, 
24.05-i, 24.06-i, 
24.07-i, 24.08-i, 
24.09-i, 24.10-i, 
24.11-i, 24.12-i, 
24.13-i, 24.14-i, 
24.15-i, 24.16-i, 
24.17-i, 24.18-i, 
24.19-i, 24.20-i, 
24.21-i och 
24.22-i 

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.01-i, 24.02-i, 
24.03-i, 24.04-i, 
24.05-i, 24.06-i, 
24.07-i, 24.08-i, 
24.09-i, 24.10-i, 
24.11-i, 24.12-i, 
24.13-i, 24.14-i, 
24.15-i, 24.16-i, 
24.17-i, 24.18-i, 
24.19-i, 24.20-i, 
24.21-i och 
24.22-i 

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier

24.23-i A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser kloralkali med användning av 
amalgammetoden. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.
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24.23-i A 184

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser annan tillverkning av gas än den som 
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.24-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.25-i, 24.26-i, 
24.27-i, 24.28-i, 
24.29-i, 24.30-i, 
24.31-i och 
24.32-i

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.25-i, 24.26-i, 
24.27-i, 24.28-i, 
24.29-i, 24.30-i, 
24.31-i och 
24.32-i

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Gödselmedel

24.33-i och 
24.34-i A/B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.33-i och 
24.34-i A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider

24.35-i och 
24.36-i A/B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.35-i och 
24.36-i A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.37 B 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.
Verksamhetsgrupp Läkemedel

24.38-i och 
24.39-i A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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24.38-i och 
24.39-i A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.41 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Sprängämnen

24.42-i och 
24.43-i A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per 
kalenderår.
 För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.42-i och 
24.43-i A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning

24.44 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.45 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga 
kemiska produkter.

24.45 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser genom 
extraktion ur biologiskt material. 

24.45 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av sprängämnen. 

24.45 B 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar. 

24.45 B 13
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av ammunition. 

24.46 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.47 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.10 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.

25.10 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1.

25.11 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
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25.20 B 30
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 100 ton per kalenderår.

25.20 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1.

25.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25.40 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

25.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.05-i B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.10-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 10 000 ton mineraler per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.20 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror med 
tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 3 000 ton andra glasråvaror än de som 
avses i 1-3 per kalenderår.

26.20 B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra 
glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår.
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26.20 B 13

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av högst 1 000 ton andra glasråvaror än de som avses 
i 1-3 per kalenderår.

26.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.50-i B 30

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.51 B 30 För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

26.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.70-i A 184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.80 B 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

26.90-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.100 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.110 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.120 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter

26.130-i och 
26.140 B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 15 eller 
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.150 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.160 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.170-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.180 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL
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27.10-i A 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, (ESR-
anläggning). För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.10-i A 306

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 1 000 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.10-i A 227

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 100 000 
ton men högst 1 000 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.10-i A 90

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.20 A 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, (ESR-
anläggning).

27.20 A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser annan produktion av järn eller stål än som 
avses i 1.

27.20 A 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning för en produktion av mer än 50 000 ton per 
kalenderår.

27.20 A 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning för en produktion av högst 50 000 ton per kalenderår.

27.25-i A 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.26-i A 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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27.27-i A 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 6

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 3

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 64

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar  om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 100 men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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27.27-i A 6

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 64

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 10 000 kubikmeter process- och sköljvatten. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 30

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter process- 
och sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 13

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter process- 
och sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 6

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av högst 100 kubikmeter process- och sköljvatten. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.31 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

27.32

B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per 
kalenderår.

27.32
B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

27.40-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med 
en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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27.40-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med 
en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.40-i B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.40-i B 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.50 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 ton men 
högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår.

27.50 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av mer än 1 000 ton 
men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår.

27.50 B 90

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 
3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.

27.50 B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av högst 1 
000 ton per kalenderår.

27.50 B 30

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 
ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
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27.50 B 13

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av högst 1 000 
ton per kalenderår.

27.50 B 13

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 9

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar  om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst 
1 000 ton per kalenderår.

27.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

27.70-i A 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 306

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 184

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 90

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 227

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 80 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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27.70-i A 137

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar ör annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 20 000 ton men högst 80 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 64

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 3 000 ton men högst 20 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 30

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av högst 3 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.80-i

B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.80-i

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i

A 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 80 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.100-i

A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 20 000 ton men högst 
80 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i

A 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i

A 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 
20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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27.101-i B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av högst 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av mer än 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av högst 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av mer än 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av högst 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 184

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av mer än 80 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 137

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av mer än 20 000 ton men högst 80 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.
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27.101-i B 64

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av högst 20 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.110 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår.

27.110 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

27.120 B 227
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 
produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår.

27.120 B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår.

27.120 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår.

27.120 B 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

27.130 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår.

27.130 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per 
kalenderår.

27.130 B 13
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.

27.130 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

27.140 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

28.10-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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28.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.10-i B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.10-i B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.20 och 28.30 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som inte 
omfattas av någon av 1-3.

28.25 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.50 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår .

28.50 B 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton zink per kalenderår.

28.50 B 6

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink 
per kalenderår.
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28.50 B 3

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
3 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår.

28.50 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton zink per kalenderår.

28.50 B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B 6

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B 64

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
64 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning med utsläpp 
av mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.50 B 30

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 13

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 6

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är högst 100 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 6

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning som inte 
medför utsläpp av process- och sköljvatten.

28.71 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

28.80 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

28.90 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
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28.95 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.10 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

31.20 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

31.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

31.40-i och 
31.50 A 184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

31.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING
Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer

34.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

34.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Motorfordon

34.30 B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 100 000 motorfordon 
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 
ton.

34.30 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 25 000 motorfordon 
men högst 100 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 25 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 
ton.

34.30 B 184

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar ör en 
tillverkning och sammansättning av fler än 20 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 
ton.

34.30 B 64

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 1 000 motorfordon men 
högst 20 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.30 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 1 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 
ton.

34.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan

34.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
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Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

34.60 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

34.70 B 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för tankvolym 
på mer än 50 kubikmeter.

34.70 B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för tankvolym 
på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter.

34.70 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar ör tankvolym 
på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter.

34.80 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar
Verksamhetsgrupp Skeppsvarv
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

39.10-i B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

39.10-i B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

39.10-i B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

39.10-i B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

39.15 B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar  om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 500 
ton per kalenderår.

39.15 B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 200 
ton men högst 500 ton per kalenderår.

39.15 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 ton 
men högst 200 ton per kalenderår.
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39.15 B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 ton 
men högst 50 ton per kalenderår.

39.15 B 13

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 ton 
per kalenderår.

39.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.35 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER

39.60 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

39.70 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.80 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

39.90 C 6 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling

40.01 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning vid jordbruksföretag.

40.01 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

40.02 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen

40.05-i och 
40.15 B 13

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning vid jordbruksföretag. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.05-i och 
40.15 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.20 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Kärnkraft

40.30 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning
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40.40-i A 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.40-i A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 200 megawatt men högst 300 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.51 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

40.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

40.70 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Vindkraft

40.90 och 40.95 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) till havs.

40.90 och 40.95 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för fler 
än 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.90 och 40.95 B 6
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för högst 
20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.100 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar
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40.110 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

40.120 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

45.10 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 22 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

50.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

50.1001 U 3 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.

50.2001 U 3 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Verksamhetsgrupp Hamnar
Verksamhetsgrupp Flygplatser

63.30 A 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmarf ör 
verksamhet som omfattar mer än 100 000 flygrörelser per 
kalenderår.

63.30 A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som omfattar mer än 40 000 flygrörelser men högst 
100 000 flygrörelser per kalenderår.

63.30 A 137

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som omfattar mer än 10 000 flygrörelser men högst 40 
000 flygrörelser per kalenderår.

63.30 A 137
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3.

63.40 B 23 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar.

63.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER

73.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING

74.10 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

74.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

85.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN
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90.10 och 90.11 B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 000 
personer eller som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 
personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 20 000 
personer men högst 100 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 
000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 000 
personer men högst 20 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.

90.15-i B 47

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.16 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

90.2001 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.

90.2002 U 3 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.
VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande

90.405-i och 
90.406-i B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.405-i och 
90.406-i B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.405-i och 
90.406-i B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.410 och 
90.420 A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.
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90.410 och 
90.420 A/B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420 A/B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420 A/B 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.430 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

90.435-i A 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.435-i A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.435-i A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.440 A 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.440 A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår.

90.440 A 137
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.

90.450 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
per kalenderår.

90.450 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.
Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall

90.241-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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90.241-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.251 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Avvattning

90.375 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Biologisk behandling

90.161 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.161 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.161 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.161 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.171 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Deponering

90.271 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.281 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.290-i A 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.300-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.300-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.300-i B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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90.310 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.310 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.310 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår.

90.310 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.320-i A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.320-i A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.330-i och 
90.340 B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 eller 25 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.341 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Elavfall

90.90 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning

90.451 A 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 57 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.

Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

90.29 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning

90.180-i och 
90.181-i A 306

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.180-i och 
90.181-i A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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90.180-i och 
90.181-i A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 2 500 ton men högst 5 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.190 och 
90.191 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 eller 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

90.200-i och 
90.201-i A 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.210-i och 
90.211-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.210-i och 
90.211-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.212-i och 
90.213-i B 47

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.212-i och 
90.213-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.220 och 
90.221 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår.

90.220 och 
90.221 B 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.230 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall

90.382 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande

90.408-i B 13

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid

90.480 och 
90.485 A/B 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 
61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 
planerade lagringen är mer än 100 000 ton.

90.480 och 
90.485 A/B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 
61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
planerade lagringen är högst 100 000 ton.

90.500-i och 
90.510 B 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 62 eller 63 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.520 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 och 90.50 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller    
50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar

90.454-i, 90.455 
och 90.457 A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.454-i, 90.455 
och 90.457 A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 
25 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.454-i, 90.455 
och 90.457 A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.454-i, 90.455 
och 90.457 A 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.458 B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

90.458 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.
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90.458 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.458 B 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.458 B 6
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-4.

Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.100 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår. 

90.100 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1.

90.110 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

90.70 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår.

90.70 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1.

90.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall

90.460 och 
90.470 A 71 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 58 eller 59 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 71 timmar.

Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor

90.361 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.370 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon

90.119 B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.119 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 
ton per kalenderår.

90.119 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.119 B 13
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.120 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 
som uppkommit i egen verksamhet

90.381 och 
90.383 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 eller    

28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.391 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål

90.131 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.141 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

92.10 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för civilt 
skjutfält.

92.10 B 7
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 timmar för annat 
skjutfält.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER

93.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET

93.20 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

38 § FMH, punkt 
3 H 3 För skolor är tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt 
3 H 3 För förskolor är tillsynstiden 3 timmar.
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Bilaga 2

Jämförelse taxa livsmedel och miljö 

Timtaxa Lilla 
Edet 

Lerum Partille Kungälv Tjörn Göteborg Stenungssund Ale Mölndal Alingsås Kungsbacka Öckerö Härryda 
nuv. 

Härryda 

Livsmedel 1 330 kr 1 030 kr 1 125 kr 
(1 289 kr 
från 2020) 

1 171 kr 1 100 kr 1 297 kr 1 025 kr 1 100 kr 1 035 kr 1 360 kr 1 242 kr 1 464 kr 1 030 kr 1 219 kr 

Miljö 950 kr 979 kr 1 002 kr 
(1 256 kr 
från 2020) 

894 kr 850 kr 1 166 kr 881 kr 850 kr 925 kr 950 kr 972 kr 
(983 kr från 2020) 

900 kr 860 kr 1 050 kr 
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Motion gällande hur Härryda kommun 
definierar vad som menas med ett 

trygghetsboende

21

2019KS283
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 258      Dnr 2019VFN336

Motion om Härryda kommuns definition av trygghetsboende 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2019 § 88 att till välfärdsnämnden remittera 
motion från Siw Hallbert (S) och Patrik Linde (S) om hur Härryda kommun ska definiera 
begreppet ”trygghetsboende”.

Det finns flera bostadsformer för äldre som inte har stora behov av vård och omsorg men som 
önskar en större trygghet och ökad gemenskap. Dessa personer kan själva hyra eller köpa 
lägenhet i ett trygghetsboende, seniorboende, plusboende och liknande boendeformer. För 
personer som inte har den möjligheten kan socialtjänsten i Härryda kommun erbjuda boende i 
bostäder med god tillgänglighet (BGT). Ett boende i BGT-lägenhet kräver biståndsbeslut. 
Sedan den 2 april 2019 finns en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) som möjliggör 
för kommunerna att inrätta så kallade biståndsbedömda trygghetsboenden, tänkta för samma 
målgrupp som BGT, det vill säga för personer med litet vårdbehov och/eller som behöver 
bryta oönskad isolering.

Förvaltningen kommer i reviderade riktlinjer enligt SoL att föreslå att den tidigare 
boendeformen, bostäder med god tillgänglighet (BGT), ersätts med boendeformen 
biståndsbedömt trygghetsboende.

Synpunkter inhämtades på välfärdsnämndens informationsmöte den 16 oktober 2019.

Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 13 augusti 2019.

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 18:46-18:50.

Beslut

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelsen daterad den 13 
augusti 2019 från sektorn för socialtjänst.

----------------------
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Sektorn för socialtjänst
Elisabeth Trenter

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-08-13 2019VFN336  739

Motion om Härryda kommuns definition av trygghetsboende

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2019 § 88 att till välfärdsnämnden remittera 
motion från Siw Hallbert (S) och Patrik Linde (S) om hur Härryda kommun ska definiera 
begreppet ”trygghetsboende”. 

Det finns flera bostadsformer för äldre som inte har stora behov av vård och omsorg men 
som önskar en större trygghet och ökad gemenskap. Dessa personer kan själva hyra eller 
köpa lägenhet i ett trygghetsboende, seniorboende, plusboende och liknande 
boendeformer. För personer som inte har den möjligheten kan socialtjänsten i Härryda 
kommun erbjuda boende i bostäder med god tillgänglighet (BGT). Ett boende i BGT-
lägenhet kräver biståndsbeslut. Sedan den 2 april 2019 finns en ny bestämmelse i 
socialtjänstlagen (2001:453) som möjliggör för kommunerna att inrätta så kallade 
biståndsbedömda trygghetsboenden, tänkta för samma målgrupp som BGT, det vill säga 
för personer med litet vårdbehov och/eller som behöver bryta oönskad isolering.

Förvaltningen kommer i reviderade riktlinjer enligt SoL att föreslå att den tidigare 
boendeformen, bostäder med god tillgänglighet (BGT), ersätts med boendeformen 
biståndsbedömt trygghetsboende.

Synpunkter ska inhämtas på välfärdsnämndens informationsmöte den 16 oktober 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelsen daterad den 
13 augusti 2019 från sektorn för socialtjänst.

Ärendet

Boende för äldre utan krav på bistånd

Antalet bostäder speciellt anpassade för äldre som inte har stora behov av vård och 
omsorg men som önskar en större trygghet och ökad gemenskap har ökat kraftigt sedan år 
2000. Gemensamt för de olika former som erbjuds - trygghetsboende, seniorboende, 
plusboende, trivselhus etcetera - är att den enskilde hyr eller köper sin bostad på eget 
initiativ. Dessa boendeformer kräver inget biståndsbeslut.
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Dessa boende kan förekomma som hyresrätt eller bostadsrätt, i befintliga bostadsområden 
och i nybyggda, vara olika stora och se olika ut. Trygghets- eller seniorboenden kan alltså 
skilja sig mycket åt i sin utformning men även i vad de har att erbjuda. Det finns boenden 
vars enda utmärkande drag är att alla som bor i fastigheten är över en viss ålder, andra är 
funktionellt utformade och/eller erbjuder ett utbud av service och aktiviteter. Vissa 
boenden tillhandahåller servicetjänster, i andra är det de boende själva som arrangerar 
aktiviteter och samverkar för en trygg och bekväm tillvaro.

I vissa trygghetsboenden kan den enskilde ställa sig i kö för en lägenhet, medan andra 
erbjuder bostadsrätter, det vill säga att den enskilde köper sin lägenhet. Kommunens 
socialtjänst har ingen möjlighet att erbjuda lägenhet på denna typ av anpassat boende 
även om det förekommer att kommunen och fastighetsägaren genom lokala 
överenskommelser upprättar ett visst samarbete.

Flera aktörer på bostadsmarknaden, både inom allmännyttan och privata fastighetsägare, 
erbjuder dessa boendeformer. På nationell nivå beslutas inte hur ett trygghetsboende ska 
inrättas eller vilken service som ska erbjudas. Staten ställer villkor vid utbetalning av 
statligt investeringsstöd för uppförande av ett trygghetsboende. För att få investeringsstöd 
krävs att 

 hyresgästerna är över 65 år. 
 byggnaden har gemensamhetslokaler för hyresgästernas måltider, hobby och 

rekreation. Länsstyrelsen bedömer om gemensamhetslokalerna är tillräckliga vid 
ansökan.

 det finns personal alla dagar i veckan, inklusive på helgerna. Det finns inga 
särskilda krav på personalens arbetsuppgifter, utbildning eller kompetens, eller på 
hur många timmar de ska vara på plats. 

 det finns personal dagligen eller tillgång till gemensamma tjänster. I 
förordningen finns inga krav på hur mycket tid personal ska finnas och inte heller 
vilka tjänster det handlar om. Detta avgörs av länsstyrelsen i varje enskilt fall.

Om fastighetsägaren däremot inte ansökt om eller erhållit investeringsstöd finns inga 
regler för hur ett trygghetsboende ska se ut eller vilka tjänster som ska erbjudas.

Bostäder med god tillgänglighet (BGT)

Förtur till bostad med god tillgänglighet (BGT) är en av Härryda kommun utformad 
biståndsbedömd insats. 

Insatsen är i första hand riktad till äldre som har behov av bostäder med god 
tillgänglighet, exempelvis lite större hygienutrymme. Bostäderna vänder sig också till 
personer som har svårt att gå i trapporna eller bor omodernt och isolerat. 
Kriterier för att få biståndet är följande:

 Den enskilde ska vara folkbokförd i Härryda kommun
 Den enskilde ska ha fysiska behov av annan bostad utifrån svårigheter att förflytta 

sig och därmed ett behov av närhet till service. 
 Den enskilde ska ha ett eller flera beslut om insatser från hemtjänsten såsom till 

exempel städning, omvårdnad, hjälp med tvätt eller inköp. 
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Biståndsbeslutet som fattas är ”social förtur till bostad” enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) 4 kap. 2 §. 

I anknytning till lägenheterna finns gemensamhetsutrymme och kommunen anordnar 
aktiviteter som leds av fritidspedagoger, men det finns inte fast personal knuten till BGT. 
Individerna som bor i dessa lägenheter får sina behov av stöd tillgodosedda genom 
hemtjänst och andra insatser.

För socialtjänsten är detta en möjlighet att kunna erbjuda anpassat boende till personer 
som av någon anledning inte har möjlighet att själv skaffa en lägenhet i ett trygghets- 
eller seniorboende.

Liknande biståndsbedömda boendeformer finns i andra kommuner, och kallas exempelvis 
serviceboende, kommunalt trygghetsboende och liknande.

Biståndsbedömt trygghetsboende

Den 2 april 2019 infördes det en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som möjliggör för 
kommuner att inrätta en särskild boendeform för äldre; biståndsbedömt trygghetsboende. 
Boendeformen är tänkt för äldre med mindre vårdbehov som behöver visst stöd i boendet 
och annan lättåtkomlig service, och som behöver bryta oönskad isolering.

Boendeformen ska beviljas efter en individuell prövning och är anpassad för äldre som 
inte behöver heldygnsvård, men som inte längre känner att det är tryggt att bo kvar 
hemma. Ändringen ska göra det tydligt att kommunerna kan inrätta mindre 
resurskrävande särskilda boendeformer för äldre när det inte längre fungerar att bo kvar 
hemma. Ett biståndsbedömt trygghetsboende kan till exempel erbjuda gemensamma 
måltider, kulturella aktiviteter och umgänge, men det finns inga krav på att det ska ingå.

Den enskilde ska fortfarande kunna få stöd och hjälp i form av hemtjänst i 
trygghetsboendet men boendeformen är avsedd för en annan målgrupp än personer som 
behöver service och omvårdnad dygnet runt. 

Till skillnad från särskilt boende gäller varken socialtjänstförordningens (2001:937) 
bestämmelser om krav på tillgång till personal dygnet runt eller kommunens ansvar för 
hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer. En annan skillnad är att en boende på ett 
biståndsbedömt trygghetsboende kan ha rätt till bostadsanpassningsbidrag.

I likhet med särskilt boende ska socialtjänstlagens parbogaranti och hyreslagens regler 
om besittningsskydd gälla för de biståndsbedömda trygghetsboendena. Om den äldres 
omvårdnadsbehov blir mer omfattande och inte längre kan tillgodoses i boendet bör han 
eller hon istället motiveras att flytta till en boendeform som motsvarar behoven bättre. 

Biståndsbedömt trygghetsboende i Härryda kommun

I syfte att kunna erbjuda de äldre i kommunen ett tryggt boende med gemensamma 
lokaler för aktiviteter och social samvaro, och med möjlighet att få stöd i hemmet i form 
av hemtjänst kommer förvaltningen i ett separat ärende föreslå att boendeformen 
bostäder med god tillgänglighet (BGT) ersätts med biståndsbedömt trygghetsboende. 
Denna förändring kommer att föreslås välfärdsnämnden i reviderade riktlinjer enlig SoL.
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Förvaltningens förslag på definition är: I Härryda kommun innebär biståndsbedömt 
trygghetsboende en lägenhet med god tillgänglighet såväl i interiör som i betydelsen 
närhet till samhällsservice och kommunikationer. Kommunen anordnar vissa aktiviteter i 
gemensamma utrymmen, medan de boende får sina behov av stöd tillgodosedda genom 
hemtjänst. Boendeformen bör benämnas biståndsbedömt trygghetsboende, och ersätta 
den tidigare boendeformen BGT.

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Samråd
Samråd har skett med kommunens pensionärsråd (KPR) den 3 september 2019. Rådets 
synpunkter gällande benämning på den nya boendeformen har beaktats. 

Synpunkter ska inhämtas på välfärdsnämndens informationsmöte den 16 oktober.

Bilagor
1. Motion om hur Härryda kommun definierar vad som menas med ett 

trygghetsboende
2. Protokollsutdrag KPR § 27, 2019-09-03

Lena Lager
Sektorschef Carina Fransson

Verksamhetschef
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HÄRRYDA KO ìviNl ~·:,J 
}(o n1:1111:isrvreìsen 

2019 -04- 2 5 

Diarienr I Oiarieplanbeteckn 

Hur definierar Härryda kommun vad som menas med ett trygghetsboende? 

När vi reflekterar över vad de politiska partierna har pä sin önskelista sä vili de fiesta partier 
bygga trygghetsboenden. 
Dä kan man inte läta bli att reflektera över bristen pä definition eller kanske snarare 
mängfalden av definitioner pä vad begreppet trygghetsboende innebär. 

För att vi ska li fä en tydlighet i vär kommun-interna debatt sä behöver vi enas om vad det är vi 
pratar om. 

Vi vili därför att: 
-förvaltningen i samräd med politiken tar fram en definition av vad ett trygghetsboende i 
Härryda kommun innebär. 

Siw Hallbert Patrik Linde 
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Motion gällande införande av modell för 
arbetemed familjehemsplacerade barn inom 

skolan.

22

2019KS205
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 259      Dnr 2019VFN288

Motion om införande av modell för arbete med familjehemsplacerade 
barn inom skolan 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2019 § 75 att till välfärdsnämnden remittera 
motion från Patrik Linde (S) och Siw Hallbert (S) om framtagande av modell för arbetet med 
familjehemsplacerade barn inom skolan. Motionärerna föreslår:

 att välfärdsnämnden tar fram en modell för hur vi skall arbeta så att 
familjehemsplacerade barn lyckas med sin skolgång, 

 att hitta en gemensam modell för uppföljning av skolgången för familjehemsplacerade 
barn/ elever.
 

En motion inom samma ämnesområde behandlades i kommunfullmäktige den 23 mars 2019 § 
57. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen. I tjänsteskrivelsen från förvaltningen 
framhölls bedömningen att Skolfam är en alltför resurskrävande modell för en kommun av vår 
storlek. Däremot gjordes bedömningen att sektorerna med fördel kan arbeta fram en egen 
modell.

Härryda kommun har antagit Västbus riktlinjer. Dessa handlar om att förebygga att barn och 
unga med psykisk, psykosocial och social problematik hamnar mellan stolarna när flera 
verksamheter är inblandade.

Att ytterligare stärka Västbus överenskommelse med en arbetsmodell innebär att strukturera 
upp samverkansformerna med barnets bästa i fokus. Till dess att förvaltningen arbetat fram en 
sådan modell följer arbetet de riktlinjer som Västbus har.

Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 5 september 2019.

Välfärdsnämndens behandling

Yrkanden 
Siw Hallbert (S) yrkar att välfärdsnämndens föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 5 september 2019 från sektorn för 
socialtjänst.

Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämndens föreslår att kommunfullmäktige 
anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 5 september 2019 från 
sektorn för socialtjänst.

Page 1 of 3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Propositioner 
Efter ställd proposition på Siw Hallberts och Maria Kornevik Jakobssons yrkanden finner 
ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 6 voteringslista.

Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Beslut

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 5 
september 2019 från sektorn för socialtjänst.

----------------------
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VOTERINGSLISTA
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-06

Voteringslista: § 259
Ärende: Motion om införande av modell för arbete med familjehemsplacerade barn inom 
skolan,  2019VFN288

Bilaga 6 voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X
Hans Larsson (M), vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Inger Axelsson (KD), ledamot X
Birgitta Berntsson (S), ledamot X
Jonas Andersson (S), ledamot X
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Boris Leimar (SD), ledamot X
Tommy Brundin (M), ersättare X
Andreas Fransson (M), ersättare X
Resultat 9 4 0
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Sektorn för socialtjänst
Johanna Almqvist-Larsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-15 2019KS205  008

Motion om införande av modell för arbete med familjehemsplacerade 
barn inom skolan 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2019 i § 75 att till välfärdsnämnden remittera 
motion från Patrik Linde (S) och Siw Hallbert (S) om framtagande av modell för arbetet 
med familjehemsplacerade barn inom skolan. Motionärerna föreslår

- Att välfärdsnämnden tar fram en modell för hur vi skall arbeta så att 
familjehemsplacerade barn lyckas med sin skolgång

- Att hitta en gemensam modell för uppföljning av skolgången för 
familjehemsplacerade barn/ elever.

En motion inom samma ämnesområde behandlades i kommunfullmäktige den 23 mars 
2019 § 57. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen. I tjänsteskrivelsen från 
förvaltningen framhölls bedömningen att Skolfam är en alltför resurskrävande modell för 
en kommun av vår storlek. Däremot gjordes bedömningen att sektorerna med fördel kan 
arbeta fram en egen modell. 

Härryda kommun har antagit Västbus riktlinjer. Dessa handlar om att förebygga att barn 
och unga med psykisk, psykosocial och social problematik hamnar mellan stolarna när 
flera verksamheter är inblandade.

Att ytterligare stärka Västbus överenskommelse med en arbetsmodell innebär att 
strukturera upp samverkansformerna med barnets bästa i fokus. Till dess att förvaltningen 
arbetat fram en sådan modell följer arbetet de riktlinjer som Västbus har.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 5 
september 2019 från sektorn för socialtjänst.
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Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2019 § 75 att till välfärdsnämnden remittera 
motion från Patrik Linde (S) och Siw Hallbert (S) om framtagande av modell för arbetet 
med familjehemsplacerade barn inom skolan. Motionärerna föreslår

- Att välfärdsnämnden tar fram en modell för hur vi skall arbeta så att 
familjehemsplacerade barn lyckas med sin skolgång.

- Att hitta en gemensam modell för uppföljning av skolgången för 
familjehemsplacerade barn/ elever.

En motion inom samma ämnesområde behandlades i kommunfullmäktige den 23 mars 
2019 § 57. Motionen föreslog ett införande av arbetsmodellen Skolfam. 
Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen. I tjänsteskrivelsen från förvaltningen 
framhölls bedömningen att Skolfam är en alltför resurskrävande modell för en kommun 
av vår storlek. Däremot gjordes bedömningen att sektorerna med fördel kan arbeta fram 
en egen modell. 

Härryda kommun har antagit Västbus riktlinjer. Dessa handlar om att förebygga att barn 
och unga med psykisk, psykosocial och social problematik hamnar mellan stolarna när 
flera verksamheter är inblandade. Som ett tillägg finns Västbus riktlinjer, som är en 
överenskommelse mellan berörda verksamheter, för familjehemsplacerade barn och unga. 
Den senare överenskommelsen har två huvudsyften:

- Att förbättra livsvillkoren för familjehemsplacerade barn
- Att förtydliga vilket ansvar förskola, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård har i 

sina respektive uppdrag för familjehemsplacerade barn

Överenskommelsen tydliggör ansvarsfördelningen mellan placeringskommun/ 
avlämnande skola, vistelsekommun/ mottagande skola, hälso- och sjukvårdens/ 
huvudmannens specialist- respektive primärvård, tandvård och involverade yrkesgrupper.

Att ytterligare stärka Västbus överenskommelse med en arbetsmodell innebär att 
strukturera upp samverkansformerna med barnets bästa i fokus. Modellen kan komma att 
ingå i kommunens förebyggande arbete på individnivå till barn som förväntas bli 
långvarigt placerade i familjehem. 

Forskning visar att den psykiska och fysiska hälsan är sämre hos barn som växer upp i 
samhällsvård än hos barn som inte gör det. De löper även en större risk att som vuxna 
drabbas av olika problem såsom bidragsberoende, missbruk m.m. Bra skolresultat och bra 
utbildning är den starkast skyddande faktorn för utsatta barns långsiktiga utveckling som 
forskningen känner till.

Till dess att modellen är framarbetad följer arbetet de riktlinjer som Västbus har. Det 
innebär att i de fall där behov föreligger kopplas en specialpedagog in och samverkan 
mellan socialtjänst och sektorn för utbildning och kultur intensifieras med barnets bästa i 
fokus. 

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att en egen arbetsmodell för att säkra skolgången för 
familjehemsplacerade barn ska arbetas fram. Att ytterligare stärka Västbus riktlinjer med 
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en arbetsmodell bedömer förvaltningen som vägen framåt. Detta bör ske i ett samarbete 
mellan sektorerna.

Bilagor
1. Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga
2. Motion gällande införande av modell för arbete med familjehemsplacerade barn 

inom skolan

Lena Lager
Sektorschef Susanne Grabe

Verksamhetschef
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Bakgrund
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma 
riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt 
psykisk/psykiatrisk och socialproblematik (reviderade 2012). Riktlinjerna kallas vardagligt för ”Västbus”.
 
Västbus arbete sker i det konkreta arbetet med och runt det enskilda barnet. Det strategiska utvecklingsarbetet sker 
inom ramen för respektive kommuns lokala samarbete och i delregionala ledningsgrupper.  
 
För att hålla samman den länsvisa utvecklingen och uppföljningen av Västbus finns en Västra Götalands gemensam 
styrgrupp. Styrgruppen lämnar årligen en rapport till huvudmännen Västra Götalandsregionen och VästKom.
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Inledning
Dessa riktlinjer är en bilaga till ”Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om 
samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik”.
 
Texten nedan avser familjehemsplacerade barn och unga, men för läsbarhetens skull används endast benämningen 
barn.
 
Två huvudsyften med Västbus särskilda riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga
- förbättra livsvillkoren för familjehemsplacerade barn
- förtydliga vilket ansvar förskola, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård har i sina respektive uppdrag för 
familjehemsplacerade barn.
 
Riktlinjerna tydliggör ansvarsfördelningen mellan
• placeringskommun/avlämnande skola
• vistelsekommun/mottagande skola
• Hälso- och sjukvårdshuvudmannens specialist- respektive primärvård, tandvård
• involverade yrkesgrupper.
 
Riktlinjerna omfattar alla familjehemsplacerade barn och skolverksamhet från förskola t.o.m. gymnasieskola.
 
Familjehemsplaceringar ska som andra insatser i socialtjänsten bygga på evidensbaserad praktik d.v.s. bästa 
tillgängliga kunskap. I evidensbaserad praktik integreras här barnets behov av insatser, barnets perspektiv, bästa 
vetenskapliga kunskap om insatsers effekter och de professionellas expertis.
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Forskning visar bl.a. att
• skolan är den mest normaliserande aktiviteten för alla barn
• bra skolresultat, bra utbildning är den starkast skyddande faktorn för utsatta barns långsiktiga utveckling som 
forskningen känner till
• på vikten av systematiskt arbete med läs-, skriv- och sifferfärdigheter
• det är viktigt att satsa på att förbättra främst den psykiska men även den somatiska
hälsan för att motverka den ökade utsattheten
• ”sammanbrott” d.v.s. avbrutna familjehemsplaceringar ökar risken för dåliga utfall
 
Chefer och personal som möter familjehemsplacerade barn ska ha kunskaper om de särskilda
riskerna familjehemsplacerade barn är utsatta för. Det är lika viktigt som att
familjehemsföräldrarna får kunskap om dessa särskilda risker.
 
Samråd ska ske mellan placeringskommunen och den kommande vistelsekommunen innan
barnet blir placerat, för att
• klargöra vilka nya åtagande som vistelsekommunen står inför
• tydliggöra ansvarsfördelning mellan kommunerna gällande kostnader för de särskilda
stödinsatser som kan komma behövas
• tydliggöra att insatser enligt SoL (socialtjänstlagen) anknyter till ett socialt behov
medan insatser enligt SL (skollagen) utgår från pedagogiska bedömningar.
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Placeringskommunens ansvar - Socialtjänsten
• Socialtjänsten i placeringskommunen ska utreda, bedöma och underrätta sig i ärendet inför beslut om att godkänna 
familjehemmet. Socialtjänsten ska
- inhämta samtycke om uppgiftsöverlämnande från vårdnadshavare (gäller inte om
barnet placerats med stöd av lag om särskilda bestämmelser för vård av unga,
LVU)
- informera socialtjänsten i vistelsekommunen om placeringen
- informera avlämnande och mottagande skola om att barnet familjehemplaceras
- informera barnhälsovård, primärvård och tandvård i placeringskommunen om att
barnet familjehemsplaceras.
 
• Socialtjänsten i placeringskommunen ska tillsammans med avlämnande förskola, skola ansvara för att information 
överlämnas till mottagande förskola, skola  
att möte sker med mottagande skola.
 
• Vid familjehemsplacering av ett barn ska en hälsoundersökning göras efter begäran av socialtjänsten. Se även under 
rubrik Hälso- och sjukvårdens ansvar.
 
• Vid akut familjehemsplacering kan det bli aktuellt att Hälso- och sjukvården i vistelsekommunen genomför 
hälsoundersökningen. 

• Resultatet av hälsoundersökningen rapporteras av sjukvården till socialtjänsten i placeringskommunen.Socialtjänsten 
överlämnar resultatet av hälsoundersökningen till skolsköterska eller skolläkare i mottagande skola. 

• Rutiner för bevakning av det familjehemsplacerade barnets hälsa ska ingå i uppföljningen enligt BBiC. 
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• Gällande ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun 
m.m., hänvisas till SKLs nuvarande cirkulär 2006:18 med samman namn, eller det cirkulär som det kan komma att 
ersättas av. 

• Särskild uppmärksamhet på den unges sociala situation ska iakttas inför att barnet fyller 18 år. 

• Socialtjänsten i placeringskommunen ansvarar för att det ska finnas en lokal samtyckesblankett för att förenkla 
hanteringen av sekretessbelagd information. Exempel finns att hämta på Västbus hemsida under respektive 
ledningsgrupp/dokument. 
 
• Socialtjänsten i placeringskommunen ansvarar för att en lokal uppföljningsmall överlämnas till ansvarig rektor i 
mottagande skola för att använda vid mottagandet av familjehemsplacerad elev. Exempel finns att hämta på Västbus 
hemsida under respektive ledningsgrupp/dokument.
 
Socialtjänsten i placeringskommunen ansvarar inte för familjehemsvården efter att en överflyttning av vårdnaden har 
skett. Ansvaret vid behov av sociala insatser övergår då till vistelsekommunen.
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Placeringskommunens ansvar – avlämnande skola:
• Socialtjänsten i placeringskommunen ska tillsammans med avlämnande förskola, skola ansvara för 
att information överlämnas till mottagande förskola, skola  
att möte sker med mottagande skola.
• Skolan där eleven tidigare har gått (avlämnande skola) ansvarar för att upprättade
handlingar lämnas över till mottagande skola. För handlingar som innehåller
sekretessbelagda uppgifter skall vårdnadshavares samtycke först inhämtas. 

Vistelsekommunens ansvar – mottagande skola
• Rektor i mottagande skola ska besluta om åtgärder utifrån befintlig medicinsk/psykologisk journal, social utredning, 
individuell utvecklingsplan/studieplan, och i förekommande fall åtgärdsprogram. 

• Rektor ansvarar för att möte genomförs tillsammans med familjehemsföräldrar, socialtjänsten från 
placeringskommunen och avlämnande skola. Målsättningen är att mötet äger rum innan barnet börjar skolan. 
Vårdnadshavare ges möjlighet att delta om socialtjänsten gör bedömning att det är för barnets bästa. 

• Om det befaras att en elev inte kommer nå kunskapskraven som minst ska uppnås ska detta anmälas till rektorn, 
se skollagen 2010:800 kap 3 § 8-9. Rektorn ska därefter se till att behoven utreds och i förekommande fall se till att 
eleven får särskilt stöd i skolarbetet. Om särskilt stöd ges ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet
beslutas av rektorn. 
 
• Rektor ansvarar för att skolan genomför uppföljningsmöten, där både vårdnadshavare, familjehemsföräldrar 
och socialtjänsten medverkar. Om barnet är placerat enligt LVU avgör socialtjänsten i placerande kommun om 
vårdnadshavare ska medverka.
• Rektor/förskolechef ska varje termin särskilt följa upp barn och elever som är familjehemsplacerade. 
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Hälso- och sjukvårdens ansvar
Enligt Västra Götalandsregionens (VGR) riktlinjer för ansvarsfördelning mellan barnpsykiatrin, barnmedicin, 
habilitering och primärvård har  
• VG Primärvård/Vårdcentral (där vårdnadshavare/familjehemsförälder/barnet är listad) ansvar för basal hälsovård för 
somatisk och psykisk hälsa inom första linjens hälso och sjukvård
 
• Specialistnivån inom Barnmedicin respektive Barn- och ungdomspsykiatrin ansvar för måttliga till svåra/allvarliga 
fysiska respektive psykiska tillstånd, 

• För barn under sex år ska vistelsekommunens BVC underrättas av den BVC där barnet är listad. 

• Barnhälsovård, primärvård och tandvård i placeringskommunen ska efter socialtjänstens information om att barnet 
har blivit familjehemsplacerat i sin tur underrätta barnhälsovård, primärvård och tandvård i vistelsekommunen 

• Den tandvårdsklinik där barnet är listat (vald klinik) ska meddelas av socialtjänsten att barnet är familjehemsplacerat, 
den valda kliniken underrättar omedelbart vistelsekommunens Folktandvård att göra en omlistning av barnet. 
Socialtjänsten meddelar vistelsekommunens Folktandvård när barnet flyttas tillbaka, som omedelbart meddelar 
den tidigare valda kliniken att göra en ny omlistning. För uppgifter om var barnet är listat kan närmsta Hälso- och 
sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen kontaktas. 

• Vid familjehemsplacering av ett barn ska en hälsoundersökning göras efter begäran av socialtjänsten. 
Hälsoundersökningen görs av vårdcentralen i placeringskommunen. Förslag på mall för hälsoundersökning finns på 
Västra Götalandsregionens hemsida. 

• Vid akut familjehemsplacering kan det bli aktuellt att Hälso- och sjukvården i vistelsekommunen genomför 
hälsoundersökningen. Se under rubrik Placeringskommunens ansvar – Socialtjänsten, fjärde punkten.
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Uppföljning och utvärdering av dessa riktlinjer
Västbus Västra Götalandsgemensamma styrgrupp har ansvar för uppföljning av riktlinjerna.
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HÄRRYDA KOM1víUN 
Kornrnunstyrelsen 

2019 -03- 2 9 
Dia:ièíìï ¡ Oiarieplanb-,teclm 

Motion gällande införande av modell för arbete 
med familjehemsplacerade barn inom skolan. 

Vi vet att <let är viktigt für alla vara ungdomar att klara skolgângen, Det finns 
grupper som har svârare att lösa sin skolgâng pâ grund av sociala faktorer. Här 
behöver vi satsa extra. En av <lessa grupper är de som är familjehemsplacerade. 

Det finns manga modeller für hur man kan arbeta med denna grupp. Vi som 
kommun borde hitta vâr modell. 

Vi Socialdemokrater vill därfür att fullmäktige uppdrar ât välfärdsnämnden att 
ta fram en modell für hur vi skall arbeta sä att familjehemsplacerade barn lyckas 
med sin skolgâng. Detta für att hitta en gemensam modell für uppfüljning av 
skolgângen für familjehemsplacerade barn/elever. 

Patrik Linde Siw Hallbert 
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Utvecklingsfunktionen 
Patrik Wendeblad

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-21 2019KS656  003

Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2020

Sammanfattning
Enligt reglementet för intern kontroll ska kommunstyrelsen årligen anta en plan för intern 
kontroll. Förvaltningen har genomfört en riskanalys och föreslår utifrån den en plan för 
att under 2020 kontrollera åtta kommunövergripande risker, fyra risker inom sektorn för 
samhällsbyggnad och tre risker inom sektorn för teknik och förvaltningsstöd.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar plan för intern kontroll 2020. 

Ärendet
Enligt reglementet för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige den 17 december 
2018 i § 213, ska välfärdsnämnden och kommunstyrelsen årligen anta en plan för intern 
kontroll inom respektive verksamhetsområde. Reglementet beskriver att välfärdsnämnden 
och kommunstyrelsen med rimlig grad av säkerhet ska kontrollera att verksamheten: 

• bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt 
• följer lagar, styrdokument och beslut 
• arbetar mot de mål som fastställts
• har en tillförlitlig finansiell rapportering 
• rapporterar betydelsefull information
• åtgärdar brister och tar lärdom av misstag
• har ett gott omdöme och en god kultur

I syfte att identifiera kommunstyrelsens riskmiljö har respektive sektor genomfört en 
riskanalys utifrån sina verksamheter och påverkningsfaktorer från omvärlden. De risker 
som identifierats har bedömts utifrån sannolikhet och väsentlighet. Därefter har en 
prioritering genomförts vilken har lett fram till följande förslag på internkontrollplan. 
Utöver de sektorsspecifika riskerna har även samma metod använts för att identifiera 
risker på kommunövergripande nivå. De kommunövergripande riskerna som 
förvaltningen föreslår är de samma för både välfärdsnämnden och kommunstyrelsen.
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Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef 

Bilaga
Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2020, daterad den 22 oktober 2020.
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Intern kontroll

En god intern kontroll är en viktig faktor för att säkerställa att verksamheten och den finansiella rapporteringen fungerar på ett tillfredsställande 
sätt. Enligt det av kommunfullmäktige antagna reglementet för intern kontroll ska kommunens nämnder årligen upprätta en plan för områden som 
ska granskas under året. 
Förvaltningen har genomfört en riskanalys där sannolikhet och väsentlighet har bedömts av riskmiljön. Utifrån denna risk- och väsentlighetsanalys 
har följande kontrollplan tagits fram i vilken det finns kommunövergripande risker som gäller både välfärdsnämnden och kommunstyrelsen, samt 
verksamhetsspecifika risker. 
Planen kommer följas upp av kommunstyrelsen i samband med årsbokslut för 2020. 

Riskmatris

Sannolikhet Väsentlighet

5 Mycket sannolik Mycket allvarlig

4 Sannolik Allvarlig

3 Möjlig Kännbar

2 Mindre sannolik Lindrig

1 Osannolik Försumbar

Kommunövergripande risker
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Område Risk Sannolikhet Väsentlighet Kontrollmoment Åtgärd/Uppföljning

Leverantörs-
reskontra

Kommunen betalar felaktiga 
fakturor med priser som avviker 
från avtal.

Sannolik Kännbar

Granskningsattest och beslutsattest 
finns i fakturaportalen. Det finns även 
inbyggda kontrollmoment som ska 
upptäcka exempelvis dubbelbetalningar, 
avvikelser och bluffakturor. Utökade 
kontrollmoment saknas gällande 
följsamhet av avtalspriser.

Åtgärd: Kontrollmoment tas fram för 
processen från beställning till betalning 
genom digital hantering.

Leverantörs-
reskontra

Fakturor hanteras inte i tid och 
originalfakturor kommer inte in till 
kommunen.

Mycket 
sannolik Lindrig 

Information ges och rutiner finns för 
semester/frånvaro och för att ange rätt 
information i samband med beställning. 

Kartläggning av brister genom stickprov 
av kommunens försenade betalningar. 

Leverantörs-
reskontra

Utbetalning till föreningar sker 
utan beslut. Möjlig Lindrig Granskningsattest och beslutsattest 

genomförs vid utbetalning. 

Uppföljning genom stickprov av att det 
finns beslut och dokumentation vid 
utbetalningar till föreningar. 

Personal Felaktiga beslut fattas på grund 
av hot eller otillbörlig påverkan.

Sannolik Mycket 
allvarlig

Kommunen har en handlingsplan för hot 
och våld som saknar rutiner för mer 
subtil eller indirekt påverkan från 
externa. 

Åtgärd: Revidering av handlingsplanen 
vid hot och våld så att den innefattar 
rutiner för hantering av otillbörlig 
påverkan. Planen ska därefter 
implementeras hos myndighetsutövande 
medarbetare.

Arkiv
Kommunarkivet skadas genom 
översvämning, fukt, brand eller 
rök. 

Mycket 
sannolik Allvarlig

Varningssystem finns för fukt, rök och 
brand. Kansliet har även tät dialog med 
Fastighet om brandluckor och 
översvämningsrisker. 

Åtgärd: Översyn av varningssystem och 
prioritering av kommunarkivet vid 
översvämning. 

Politisk 
styrning

Nya delegationsordningar blir inte 
tillräckligt implementerade. Möjlig Allvarlig Implementering och utbildning av nya 

delegationsordningar. 

Uppföljning genom intervjuer av 
sekreterare och registratorer om 
eventuell implementeringsbrist.

Kommuni-
kation

Utomstående använder 
kommunens sociala kanaler för 
att sprida olämpliga budskap och 
inlägg.

Möjlig Kännbar
Ansvar fördelas på medarbetare under 
arbetstid. Viss hantering sker även 
utanför kontorstid. 

Utredning ska ske av vilka alternativ 
som finns för att hantera risken. 

Kommuni-
kation

Kommunens sociala medier 
sköts inte korrekt. Sannolik Lindrig

Enligt riktlinjerna för sociala medier ska 
alla nya konton anmälas och en 
ansvarig medarbetare ska utses.  

Uppföljning av att riktlinjer och lagar 
såsom GDPR följs och att konton har 
ansvarig medarbetare. 

Sektorn för samhällsbyggnad
Område Risk Sannolikhet Väsentlighet Kontrollmoment Åtgärd/Uppföljning

Sektors-
övergripande

Diarieföring sker inte enligt 
rutin och gällande lagar. Möjlig Allvarlig Information och rutiner om diarieföring.

Test av medarbetares kunskaper 
inom området för att säkerhetsställa 
kompetensnivån.

Sektors-
övergripande

Delegationsbeslut anmäls inte 
till ansvarig nämnd. Sannolik Allvarlig Information och rutiner om 

delegationsordning.

Intervjuer med berörda utifrån 
utvalda delegeringspunkter i 
delegationsordningen.

Sektors-
övergripande

Fel person skriver under ärenden 
enligt delegationsordningen. Sannolik Allvarlig Information och rutiner om 

delegationsbeslut.

Stickprov av tagna beslut för att 
kontrollera om rätt person skriver 
under ärenden enligt 
delegationsordningen.

Miljö- och 
hälsoskydd

Supporten till 
ärendehanteringssystemet 
upphör att levereras.

Möjlig Allvarlig

Supporten ges till kommunen i 
dagsläget men den består av en person, 
vilket är sårbart för kommunens 
leverans.

Åtgärd: För att hantera risken 
upphandlas nytt 
ärendehanteringssystem med
tillförlitligt supportsystem.
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Område Risk Sannolikhet Väsentlighet Kontrollmoment Åtgärd/Uppföljning

Kemikalier Kemikalier hanteras felaktigt och 
utom kontroll.

Mindre 
sannolik Allvarlig

Rutiner och ansvarsfördelning för 
inköp, utfasning, nödlägesplan och 
kemikaliehanteringssystem.

Uppföljning genom intervju av ansvariga 
chefer i berörda funktioner för att 
säkerställa att sektorns tidigare 
beslutade åtgärder genomförts.

Passer-
system

Obehöriga entreprenörer vistas 
i kommunala lokaler.

Mycket 
sannolik Lindrig Rutiner finns för att godkänna och 

avsluta behörigheter för entreprenörer.

Uppföljning genom stickprov och 
intervjuer med ansvariga chefer och 
systemförvaltare av att rutiner följs.
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Servermiljö
Större incidenter inträffar som 
leder till stor påverkan på 
kommunens leveransförmåga.

Möjlig Kännbar

Inbyggda kontrollmoment finns i system 
genom övervakning och flaggning om 
incidenter sker. Det finns även 
kontrollmoment för hantering av 
incidenter genom rutiner och 
ansvarsfördelning. 

Uppföljning av att ansvarsfördelning och 
rutiner är funktionella och kända genom 
enkät till berörda och intervju med 
funktionschef och enhetschef. 
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Översyn av administrationen kring borgerliga 
vigslar
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Utvecklingsfunktionen
Anna Svensén Burgman

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-07 2019KS462  040

Översyn av administrationen kring borgerliga vigslar

Sammanfattning
Kommunstyrelsens presidium uppdrog den 3 december 2018 till förvaltningen att se över 
möjligheterna för Härryda kommun att ta ut en administrativ avgift vid borgerliga vigslar 
som förrättas av de vigselförrättare som utsetts av länsstyrelsen på förslag från 
kommunen. Bakgrunden till uppdraget är bland annat att Landvetter flygplats är belägen i 
kommunen, vilket antas medföra att fler antal borgerliga vigslar förrättas mellan personer 
som inte är folkbokförda i Härryda kommun i jämförelse med andra kommuner.

Kommuner har möjlighet att ta ut en avgift för administration av borgerliga vigslar samt 
för lokalkostnader eller liknande. Kommuner får dock inte ta ut högre avgifter än som 
motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller, vilket följer 
av självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725), KL. Vidare ska 
kommuner behandla sina kommunmedlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 
något annat, vilket följer av likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § KL. En eventuell avgift för 
borgerliga vigslar ska således vara förenlig med självkostnadsprincipen och 
likställighetsprincipen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige inför en administrativ avgift om 500 kronor för borgerliga vigslar 
som förrättas av de vigselförrättare som utsetts av länsstyrelsen på förslag från Härryda 
kommun. Avgiften införs den 1 januari 2020.

Ärendet
Kommunstyrelsens presidium uppdrog den 3 december 2018 till förvaltningen att se över 
möjligheterna för Härryda kommun att ta ut en administrativ avgift vid borgerliga vigslar 
som förrättas av de vigselförrättare som utsetts av länsstyrelsen på förslag från 
kommunen. Bakgrunden till uppdraget är bland annat att Landvetter flygplats är belägen i 
kommunen, vilket antas medföra att fler antal borgerliga vigslar förrättas mellan personer 
som inte är folkbokförda i Härryda kommun i jämförelse med andra kommuner.

Borgerliga vigselförrättare
Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare i länets kommuner. Antalet vigselförrättare 
ska tillgodose det behov som finns i länets kommuner och oftast utser länsstyrelsen 
vigselförrättare på förslag från kommunerna. Kommunen har inget ansvar att 
administrera vigslar, däremot brukar kommunen i regel tillhandahålla lokaler för 
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borgerliga vigslar och föreslå vigselförrättare till länsstyrelsen. I övrigt är det 
vigselförrättarens ansvar att själv ordna det praktiska kring vigseln i samråd med 
brudparet. 

Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig vigselförrättare. Förrättande av borgerliga 
vigslar är en statlig angelägenhet och ett frivilligt åtagande från den enskilde 
vigselförrättaren.

Vigselförrättare har rätt till ersättning (arvode) för varje vigsel; 110 kr för en vigsel och 
sedan ytterligare 30 kr per vigsel för fler vigslar samma dag. Ersättningen betalas ut av 
länsstyrelsen på ansökan av vigselförrättaren. Vigselförrättare har ingen rätt att ta ut en 
avgift för vigseln från brudparet.

Länsstyrelsen betalar inte ut någon reseersättning men vigselförrättaren kan begära 
reseersättning av brudparet om de vill att vigseln ska hållas på en annan plats än den som 
kommunen erbjuder. Vigselförrättaren får inte ta ut en högre ersättning från paret än de 
faktiska resekostnaderna.

Vigselförrättare är inte förtroendevalda i kommunallagens mening och kommunerna har 
ingen laglig skyldighet att lämna arvode till vigselförrättare. Därmed faller frågan om 
arvoden till borgerliga vigselförrättare utanför den kommunala kompetensen.

Avgift vid vigsel
Det finns inte något uttryckligt författningsstöd som innebär att kommuner får ta ut avgift 
vid vigslar. Ledning får därmed hämtas från kommunallagen.

Kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För 
tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas 
ut om det följer av lag eller annan författning (2 kap. 5 § KL). Enligt 
självkostnadsprincipen får kommuner inte ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller (2 kap. 6 § KL).

Det finns således inte något hinder mot att ta ut en avgift för administration av borgerliga 
vigslar samt för lokalkostnader. Detta eftersom kommunen inte har någon skyldighet att 
administrera vigslar eller att tillhandahålla lokaler för vigslar. En sådan avgift ska dock 
vara förenlig med självkostnadsprincipen.

Självkostnadsprincipen gäller även mot icke-kommunmedlemmar men 
likställighetsprincipen som följer av 2 kap. 3 § KL gäller enbart kommunmedlemmar. 
Likställighetsprincipen innebär att kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det 
inte finns sakliga skäl för något annat. Därmed kan kommuner besluta att enbart ta ut 
avgifter vid vigsel av par där ingen är kommunmedlem eller att ta ut en lägre avgift vid 
vigsel av par där någon är kommunmedlem. 

Det bör dock observeras att även en person som inte är folkbokförd i kommunen kan vara 
kommunmedlem. Detta gäller till exempel personer som äger fast egendom i kommunen 
eller som ska betala kommunalskatt i kommunen. Även EU-medborgare som är bosatta i 
kommunen men som, enligt 5 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte ska 
folkbokföras i kommunen är kommunmedlemmar.
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Avgifter i andra kommuner
Kommunernas egna regler kring avgift i samband med borgerliga vigslar varierar. I de 
fall en avgift tas ut är det för att täcka kostnader för lokalhyra, vaktmästare, 
administrativa tjänster eller liknande. En del kommuner tar ut avgift vid borgerlig vigsel 
endast då ingen av personerna i brudparet är folkbokförda i kommunen.

Av de tio kommuner som likt Härryda har en internationell flygplats tar en av 
kommunerna ut en avgift från samtliga brudpar för borgerlig vigsel och en kommun tar ut 
en avgift om ingen av personerna i brudparet är folkbokförda i kommunen.

Borgerliga vigslar i Härryda kommun
Härryda kommun tar i dagsläget inte ut någon avgift för borgerliga vigslar. På uppdrag av 
kansliet hanterar kontaktcenter administrationen kring de borgerliga vigslar som förrättas 
av de vigselförrättare som utsetts på förslag från kommunen. Detta sker genom en e-tjänst 
och kontaktcenter tar emot intyg om hindersprövning samt vigselbevis från brudparet. 
Ibland är personalen på kontaktcenter även vittne vid vigslar som förrättas i 
kommunhuset.

Under 2017 förrättades 174 borgerliga vigslar i Härryda kommun av de vigselförrättare 
som utsetts på förslag från kommunen. 2018 rörde det sig om 142 borgerliga vigslar. 29 
av dessa vigslar förrättades i kommunhuset och resterande vigslar förrättades på annan 
plats. Kommunen för ingen statistik på vilken plats vigslarna förrättas när detta sker 
utanför kommunhuset.

En del av de vigselförrättare som utsetts på förslag från kommunen uppger att de har 
förrättat borgerliga vigslar på Landvetter flygplats. Vid sådana vigslar tar Swedavia AB 
ut en avgift på 3 900 kr från brudparet för lokalhyra och administrativa tjänster. Vigseln 
administreras av Swedavia AB i samråd med brudparet och vigselförrättaren.

Underlag för avgift i Härryda kommun
Härryda kommun tillhandahåller en lokal i kommunhuset för förrättande av borgerliga 
vigslar. Med hänsyn till att det inte finns någon skyldighet för kommunen att 
tillhandahålla en sådan lokal får kommunen ta ut avgift för lokalkostnader när en 
borgerlig vigsel förrättas i kommunhuset. Även när det gäller de administrativa tjänster 
kommunen tillhandahåller i samband med borgerliga vigslar får kommunen ta ut en 
avgift. Av självkostnadsprincipen följer dock att kommunen inte får ta ut högre avgifter 
än vad som motsvarar kostnaderna för dessa tjänster.

Kontaktcenter har uppskattat att arbetsåtgången för administrationen kring borgerliga 
vigslar uppgår till ca 30 minuter per vigsel. Beräknat på antalet borgerliga vigslar under 
år 2018 motsvarar det ca 71 timmar per år. En eventuell avgift ska utgå från kostnaden 
för nämnt arbete. Vid ett införande av en avgift bör även en kostnad för att upprätta 
fakturor för vigslar räknas med. Nedan följer en preliminär beräkning av kostnader för 
borgerliga vigslar i Härryda kommun.
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Beräkning av kostnader för kontaktcenter för borgerliga vigslar

Kostnader kontaktcenter
Medellön/tim 188
Medellön/tim inkl sem.dagstillägg och PO 264
OH-kostnader/tim 25
Summa kostnader/tim 477
Uppskattad tid per vigsel (tim) 0,5
Tid för upprättande av faktura för vigsel (tim) 0,5
Summa tidsåtgång 1,0
Kostnad per vigsel 477

Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att Härryda kommun inför en 
administrativ avgift vid samtliga borgerliga vigslar som förrättas av de vigselförrättare 
som utsetts av länsstyrelsen på förslag från Härryda kommun. De uppskattade 
kostnaderna för förrättandet av borgerliga vigslar är beräknat till ca 477 kronor per vigsel. 
I förslaget avrundas avgiften till 500 kronor, vilket även är en vanligt förekommande 
avgift i andra kommuner. Avgiften föreslås införas den 1 januari 2020.

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef 
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Taxor för Räddningstjänsten Storgöteborg 
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Utvecklingsfunktionen 
Rebecka Isaksson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-10 2019KS626  179

Taxor för Räddningstjänsten Storgöteborg 2020

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 17 november 2014 i § 171 taxor för bl.a. 
brandskyddskontroll och tillsyn med stöd av 3 kap. 6 § och 5 kap. 4 § lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor, LSO, samt taxor för tillsyn och tillståndsprövning med stöd av 27 
§ lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Beslutet om taxor avsåg 
tidsperioden 2015–2019.

Kommunfullmäktige antog den 14 december 2015 i § 182 ny taxa för brandskydds-
kontroll med stöd av 3 kap. 6 § LSO. Beslutet om taxa avsåg tidsperioden 2016–2019.

Från Räddningstjänsten Storgöteborgs (RSG) förbundsstyrelse har det inkommit ett 
ärende avseende taxor för tillsyn, tillståndsprövning och brandskyddskontroll där RSG 
föreslår att ovan nämnda taxebeslut i sin helhet förlängs för att gälla under ytterligare ett 
år, dvs. till och med den 31 december 2019. Detta för att invänta ändringsförlag avseende 
LSO och för att anpassa beslut om taxa till en ny avgiftsbestämmelse samt för att kunna 
ta fram ett samordnat beslutsunderlag för de taxor som tillämpas i förbundets tillsyns-, 
tillstånds- och brandskyddskontrollverksamhet.

I skrivelsen från RSG anges i huvudsak följande. RSG har påbörjat en översyn av ovan 
angivna taxor i syfte att utreda om taxorna är ändamålsenliga, om det finns behov av 
förändring av dess konstruktion samt om ytterligare samordning mellan taxorna bör ske. 
Beslutsprocessen för föreskrifter som gäller ett kommunalförbund är komplicerad. 
Föreskriftsrätt kan inte delegeras från en kommun till ett kommunalförbund. Då 
likalydande beslut måste fattas av samtliga RSG:s sex medlemskommuner för att kunna 
bli gällande i förbundet är det ytterst viktigt att utformningen av underlag och beslut är 
tydligt och väl genomarbetat och kan skickas till medlemskommunerna i god tid innan 
ikraftträdande. RSG behöver mer tid för att kunna ta fram ett bra beslutsunderlag och 
förslag till beslut. 

Därtill kommer att det i betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 
2018:54) föreslås att bestämmelsen om avgift för tillsyn enligt LSO ska ändras så att 
rätten att ta ut avgift utökas till att avse hela tillsynen och inte enbart avgift för 
tillsynsbesöket. Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Beslut om 
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lagändring har inte fattats och någon proposition har ännu inte kommit. RSG ser det som 
sannolikt att en ändring kommer ske under 2020 och då behöver föreskrift om taxa för 
tillsyn LSO anpassas till den nya regeln. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 3 kap. 6 § och 5 kap. 4 § lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor att nu gällande beslut om taxa för brandskyddskontroll och taxa för 
tillsyn förlängs och att dessa gäller till och med den 31 december 2020. 

Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor att nu gällande beslut om taxa för tillsyn och taxa för tillståndsprövning 
förlängs och att detta gäller till och med den 31 december 2020. 

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilagor
1. Beslut från RSG:s förbundsstyrelse angående taxor

2. Kommunfullmäktiges beslut om taxor och taxebestämmelser för RSG 2014-11-17 § 171

3. Kommunfullmäktiges beslut om taxa för brandskyddskontroll 2015-12-14 § 182
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HÄRR YDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2014-11-17 20

Kf § 171

TAXOR OCH TAXEBESTÄMMELSER FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN
STORGÖTEBORG FRÅN OCH MED 2015 SAMT uPPRÄKNING AV
TAXOR

Dnr 2014KS585 179

Från Räddningstjänsten Storgöteborgs förbundsstyrelse har inkommit ett
ärende avseende fastställande av taxor m.m. för Räddningstjänsten Storgöte
borgs verksamhet från och med 2015.

I ett prejudicerande beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen den 12de
cember 2013 slår domstolen fast att regeringsformen inte medger att beslut
om tillsynstaxor överlåts från medlemskommuner till kommunalförbund.
Med anledning härav föreslås kommunfullmäktige att fastställa de bilagda
taxorna och taxebestämmelserna att gälla för Räddningstjänsten Storgöte
borgs verksamhet under 2015-2019 respektive under 2015. Vidare föreslås
att kommunfullmäktige ger Räddningstjänsten Storgöteborg rätt att under
2015 justera taxan för brandskyddskontroll och taxan för sotning i enlighet
med sotningsindex som fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting samt
attjustera resterande taxor under 2015-2019 i enlighet med Sveriges Kom
muner och Landstings prisindex för kommunal verksamhet.

Från sektorn för administrativt stöd föreligger skrivelse av den 30 september
2014.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet i§ 296/2014.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

l. Med stöd av 5 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor anta taxa för tillsyn.
2. Med stöd av 27 § lag om brandfarlig och explosiv vara anta taxa för till

syn.
3. Med stöd av 27 § lag om brandfarlig och explosiv vara anta taxa för till

ståndsprövning.
4. Med stöd av 3 kap. 6 § lag om skydd mot olyckor anta taxa för brand

skyddskontroll.
5. Med stöd av 3 kap. 6 § lag om skydd mot olyckor anta taxa för sotning.
6. Anta taxebestämmelser.

Signatur justerande Utdragsbestyrkande \.\_
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HÄRRYDA KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

2014-11-17 21

forts. Kf § 171

7. Taxorna enligt beslutspunkt 1-3gäller för åren 2015 t.o.m. 2019 med den
justering som sker enligt punkt 8. Taxorna enligt beslutspunkt 4 och 5
gäller för 2015 med den justering som görs enligt punkt 9.

8. Ge Räddningstjänstförbundet Storgöteborg rätt att för varje avgiftsår ju
stera taxorna enligt beslutspunkt 1-3ovan enligt Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Vidjuste
ring ska det PKV som publiceras vid SKL:s skatteprognos i oktober må
nad året innan ny taxa fastställs tillämpas. Justeringen ska göras med det
index som gäller för det avgiftsår som justeringen avser.

9. Ge Räddningstjänstförbundet Storgöteborg rätt att för 2015 justera tax
orna enligt beslutspunkt 4 och 5 i enlighet med det nationella sotningsin
dex som meddelas av SKL.

Signatur justerande
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Bilaga 5 till kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-17, §171

RÄDDN INGST JÄN STEN
STORGÖTEBORG

Taxa för tillsyn enlig Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. LSO

För genomfört tillsynsbesök enligt 5 kap. lag om skydd mot olyckor (2003:778) utgår
ersättning enligt denna taxa.

Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
(Göteborg, Mölndal, Kungsbacka,Härryda, Partiile och Lerum),

Standardtaxa LSD
Används vid standardtillsyn enligt LSOsom utförs aven
tillsynsförrättare och bygger på ett debiterbart tidsuttag på 3
timmar. I standardtaxa LSOingår det ett platsbesök på högst en
timme, restid samt del av förberedelse- och efterarbete. I de fall
tiden för tillsynsbesöket avviker från vad som är normalt
förekommande ska timdebitering tillämpas.

Timtaxa LSD
Används vid tillsyn

- som avviker från standardtillsyn enligt LSO
- som genomförs på uppmärksammat förhållande i

samband med tillsyn enligt LBE(taxa LBEkompletteras
med timtaxa LSO)

Avgift uttas per tillsynsförrättare för varje påbörjad halvtimme.
Avgiften innebär att faktisk tidsåtgång för tillsynsbesöket
debiteras i sin helhet och faktisk tidsåtgång för förberedelse- och
efterarbete debiteras (dock maximalt 2 timmar).

Ersättning för flera tliisynsförröttare får endast uttas om förutsättningarna är
sådana att verksamheten kräver detta.

Avgift

3 150 kr

1050 kr

Samplanerad tillsyn enligt LSD och LBE
I de fall tillsyn enligt LSOoch LBEsamordnas genom ett gemensamt platsbesök som är planerat i förväg
uttas avgift utifrån båda lagstiftningarna. Grunden för avgiften utgörs av taxa LBEsom kompletteras med
timtaxa LSO.

Årlig justering av taxan
Taxan revideras årligen med hänsyn till prisutvecklingen i enlighet med SKL:sPrisindex för kommunal
verksamhet (PKV).Vid justeringen tillämpas det PKVsom publiceras vid SKL:sskatteprognos i oktober
månad året innan ny taxa fastställs tillämpas. Justeringen görs med det index som gäller för det avgiftsår
som justeringen avser.
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Bilaga 6 till kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-17, § 171

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
STO RGÖTEBORG

Taxa för tillsyn enlig Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor, LBE

För genomförd tillsyn enligt 21§ lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011)
utgår ersättning enligt denna taxa.

Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
(Göteborg, Mölndal, Kungsbacka,Härrvda, Partiiie och Lerum).

Standardtaxa LBE
Används vid standardtillsyn enligt LBEsom utförs aven
tillsynsförrättare och bygger på ett tidsuttag på 5 timmar. I
standardtaxa lBE ingår det ett platsbesök på högst en timrne,
restid, förberedelse- och efterarbete. I de fall tiden för tillsynen i
sin helhet avviker från vad som är normalt förekommande ska
timdebitering tillämpas.

Timtaxa LBE
Används vid tillsyn

- sam avviker från standardtillsyn enligt LBE
- som genomförs på uppmärksammat förhållande i

samband med tillsyn enligt LSO(taxa LSOkompletteras
med timtaxa LBE)

Avgift uttas per tillsynsförrättare för varje påbörjad halvtimme.
Avgiften innebär att faktisk tidsåtgång för tillsynen debiteras i
sin helhet.

Ersättning för flera tillsyns!örrdttare för endast uttas om förutsättningarna är
sådana att verksamheten kräver detta.

Avgift

5250 kr

1050 kr

Samplanerad tillsyn enligt LSO och LBE
I de fall tillsyn enligt LSOoch LBEsamordnas genom ett gemensamt platsbesök som är planerat i förväg
uttas avgift utifrån båda lagstiftningarna. Grunden för avgiften utgörs av taxa LBEsom kompletteras med
timtaxa LSO.

Årlig justering av taxan
Taxan revideras årligen med hänsyn till prisutvecklingen i enlighet med SKL:sPrisindex för kommunal
verksamhet (PKV).Vid justeringen tillämpas det PKVsom publiceras vid SKl:s skatteprognos i oktober
månad året innan ny taxa fastställs tillämpas. Justeringen görs med det index sorn gäller för det avgiftsår
som justeringen avser.

Page 827 of 1185



Bilaga 7 till kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-17, § 171

1
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
STORGÖTEBORG

Taxa för tillståndsprövning enligt Lag om brandfarliga och explosiva
varor, LBE§ 27

För tillståndsprövning enligt 27 § LBEutgår avgift enligt denna taxa.

Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
(Göteborg, Mölndal, Kungsbacka,Härryda, Partille och Lerum).

Grundtaxan för tillståndsprövning enligt LBEutgörs aven timkostnad el 1050 kronor sam
multipliceras med summan av faktisk arbetstid, Varje påbörjad halvtimme debiteras utifrån
timavgiften 1050 kronor.

Taxor för specificerade typärenden (schabloner) är enligt följande:

Typ Exempel på verksamhet Avgift
A - Enkel hantering av Skola eller restaurang med 5250 kr

brandfarlig vara en produkttyp (t.ex, endast
gasol),

B - Mindre hantering av : Obemannad bensinstation, 7350 kr
brandfarlig vara skola eller restaurang med

två produkttyper (t.ex. gas
och vätska).
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2

c - Måttlig hantering av Bensinstation med 9450 kr
brandfarlig vara stationsbyggnad, mindre

industri eller
försälj ningsställe.

D - Omfattande hantering Verkstad, industri med 19425 kr
av brandfarlig vara öppen hantering, större

försäljningsställe.
E- Mycket omfattande eller Stor industri 30975 kr

komplex hantering av
brandfarlig vara

F-Godkännande av 3150 kr
föreståndare, överföring
av explosiva varor.

G - Mindre hantering av Fyrverkeriförsäljning 7350 kr
explosiv vara.

H - Större hantering av Omfattande hantering av 12075 kr
explosiv vara. explosiv vara.

I - Tillstånd tillfällig Hantering på evenemang 2100 kr
hantering av för pyrotekniska effekter,
brandfarlig vara matlagning.

J - Generellt tillstånd Återkommande tillfällig 4200 kr
tillfällig hantering hantering på fast
brandfarlig vara avgränsad plats t.ex.

mässhall.

K- Redaktionella Namnändring, 1575 kr
ändringar adressändring eller andra

motsvarande ändringar
under tillståndets
giltighetstid

L- Beslut om avslag De kravenligt lag sam 4200 kr
åligger sökanden uppfylls
ej, alternativatt ärendet
av andra skäl ej kan
prövas
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Bilaga 8 till kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-17, § 171

TAXA FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL 2014/15
Tillämpuingsornråde Göteborg, Mölndal, Kungsbacka. Härryda, Partille och Lerum

Fastsräl Id av respektive medlemskommuns kommun fullmäktige att gäl la från 20 I4-07-0 l, dill' AO174/14-65

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 4§ tredje
stycket samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.
Angivna avgifter är exklmoms.

1.
1.1.

Objekt ismåhus
Grundavgift
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll Kronor

1.1. I Helårsbebott hus

Göteborgs Stad 153
Mölndals Stad 153
Kungsbacka Kommun , , .. , , , 208
Härtyda Kommun 167
Partille Kommun , , ,., , 112
LerUlTISKommun 208

1.1.2 Fritidshus

Göteborgs Stad 324
Mölndals Stad 324
Kungsbacka Kommun 418
Härtyda Kommun 367
Partille Kommun ,.261
Lerums Kornmun , , 418

1.2 Kontrollavgift
12.1 Kontroll av eldstad med ti Ilhörande rökkanal 498

1.2.2 Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal isamma
skorsten som (1.2.1) , 221

1.3 Tilläggsavgift
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning. röktrycksprovning
eller läckagemätning uttas ersättning for mertiden med pris som anges i 4.4.

2. Övriga objekt
2.1 Kontrollavgift

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.

3. Avgift för efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår
ersättning med pris sorn anges i 4.4 samt transporrersättning.
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4. Särskilda bestämmelser
4.1 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie

Avisering och särskilda skäl for detta inte förelegat, utgår ersättning
För återbesök med pris SOI11 anges i 4.4. samt transportersättning.
Häljämte utgår ersättning for den ordinarie inställelsen enligt 1.1 eller
2.1 samt en administrationsavgift av 111 kronor

4.2 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per på
börjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen.
Vid beräkningen tilläm pas reglerna för mindre biloch lägsta årliga
körlängd. För annat tränsportmedel än bil utgår ersättning med den
verkliga kostnaden.

4.3 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet
inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med
pris sorn anges i 4.4. samt tillägg motsvarande de merkostnader
som arbetet föranleder.

4.4 Timersättning utgår per man med 664 kronor.
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvarts
timme som hel kvartstimme.
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halv
timme som hel halvtimme.

Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 4.2. och 4.3. samt 4.4
inräknas förflyttningstiden tilloch från arbetsplatsen.

4.5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och för
brukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrolJen.

5. Indexreglering av taxan
Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen
med av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges
Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerat sotningsindex.
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Bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll2014-11-17, § 171

SOTNINGSTAXA 2014/15
Tillämpningsornråde Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum

Fastställd av respektive medlemskornmuns kommunfullmäktige att gälla frän 2014-07-0 l, dm AD174114-()5.

För utförande av enligt Lagen skydd mot olyckor 3 kap 4§ första stycket föreskrivet sotnings- och
rensningsarbete, undersökningsarbete eller annat sådant arbete utgår
ersättning enligt denna taxa. Kr från

1. Objekt ismåhus
1.1. Grundavgift
Inställelse 111.m. för utförande av arbete enligt 1.2. under ordinarie sotningstur per gång.
1.1.1. Helårsbebott hus

Göteborgs Stad 66
Mölndals Stad 66

exkl. moms

Kungsbacka kornmun 90
Härtyda kommun 72

Partiile kommun. .48

Lerums kornmun 90

1.\.2. Fritidshus
Göteborgs Stad.: "., 140

Mölndals Stad .. ' , , , , ,.140
Kungsbacka kornmun , , , " 181
Härryda kommun , , " 158
Partille kornmun. , , 113
Lerums kornmun , ' , ' .181

1.2. Objektsavgift (kr/enhet)
Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanaloch
förbindelsekanal eller bikanal.
1.2.1, Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcallh (ca 60 kW)

a eldad uteslutande med olja 1~1
b miljögodkänd panna eldad uteslutande med olja 217
c eldad helt eller del vis med fast bränsle 217
d kontroll av eldstad enligt särskilt beslut av Räddningsverket 181

1,2.2. Braskamin , , , ' .. ',,, 143
1.2.3. Vanlig köksspis och övriga lokaleldstäder )·0

1.3. Tilläggsavgift
t .3.1. Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1.0 m längd

a 1.,0-2,5m , " , , , , , 28
b 2,6-5,0 III , , " 68
c mer än 5,0 111; timersättning uttas enligt 4.5 ,

~ I
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2. Övriga objekt

2.1. Inställelseavgift
Avgi ft enl igt 2.2.1 inkl uderar ersättning för inställelse för arbetets utförande vid objekt
belägna inom en radie av lO km Från arbetslokalerna. För avlägsnare belägna objekt uttas
tilläggsersättning för den proportionella delen av den tillkommande transporttiden per
man och timme med pris, som anges i4.5.
2.2.1. Sotning av värmepannajämte tillhörande rökkanal Normaleffekt

och förbindelsekanal. För den till rökkanalen Mcal/h (ca kW) a= b=
anslutna största sotade värmepannan uttas - 50 (- 60) Enl I. 116
ersättningenligtkolumnaochförvaroch 51-100 (61-120) 336 211
en av de övriga sotade värmepannorna 101-150 (l21-180) 390 265
enligt kolumn b. 151-200 (181-240) 447 322

201-250 (241- 300) 470 345
251-300 (301- 360) 504 378

2.2.2. För sotning eller rensning av annat än under L och 2.2.1 angivet objekt uttas
ersättning per man och timrne med pris. som anges i 4.5. Parterna må träffa
överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.

2.3. Tilläggsavgift
2.3.1 Separat rökkanal till sidopanna 29

2.3.2. Stoftavskiljare, rökgasfläkt. längre förbindelsekanal tillobjekt enligt 2.2.1;
timersättning uttas enligt 4.5. Parterna må träffa överenskommelse om Fast pris beräk-
nat efter tidsåtgång.

3. Undersökningsarbeten m m
För undersökningsarbete, annat beställt arbete och urbränning uttas ersättning per man
och timme med pris, som anges i 4.5. samt transportersättning enligt 4.3.

4. Särskilda bestämmelser
4.1. Om vid utförande av arbete enligt 1.2., 1.3. och 2.2. I undantagsförhållande före

ligger genom avvikelse av nedan nämnt slag, uttas ersättning per man och timme
med pris, som anges i 4.5.
- sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighets

regler iSBN).
- anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar använd

ning av standardverktyg.
- för sotningens genomförande erforderlig demontering och montering av luckor

och andra detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför
uppgår ti II eller överstiger i 4.5. angiven debiteringsperiod.

- blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka.
- användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttag-

bam blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av an
läggningsfel

- fastsättning av arbetsredskap i kanal e.d.

42. För hämtning av lös väggstege, sam ej förvaras ornedelbart intill uppstigningsställe.
uttas tilläggsavgift 43
med dock att ti lläggsersättni ng beräknas som timersättning enl igt 4.5., därest tids-
åtgången uppgår ti II eli er överstiger däri angiven debiteringsperiod.

43. För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt
utan gi Itigt skäl hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttas
för återbesök ersättning per man och timme med pris som anges i4.5. samt transport
ersättning. Härjämte uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enl.l.1. eller 2.
samt en administrationsavgift av 65
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Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per på
börjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen sam vid tillfället gäller
för befattningshavare i kommunens tjänst enligt härför centralt uttar-dad anvisning.

Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre biloch lägsta årliga körlängd. För an
nat transpottmedel än bil uttas ersättning med den verkliga kostnaden.

4.4. För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgäng
ligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timrne med pris som anges
i 4.5. samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

4.5. Timersättning utgår med 429
innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. För arbete under ordinarie
arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För övertidsarbete räknas
påbörjad halvtimme som hel halvtimme. I övertid inräknas eventuell avtalsenlig vän-
tetid samt tid för bad och omklädsel, därest denna utgår särskilt för övertidsarbetet.
Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden tilloch från arbets-
platsen.

4.6. l angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För an
vändande av speciell teknisk utrustning, exempelvis sotsugare och tvättaggregat. utgår
tilläggsersättning enligt överenskommelse med den betalande.

5. Fast inställelseavgift vid sotning av itukanaler från storkök såsom restauranger, pizze
rior, gatukök och liknande under ordinarie arbetstid. Avgiften innefattar ersättning för
restid tilloch från objektet parkeringsavgifter, avisering av objektet. 429

Page 834 of 1185



Bilaga 10 till kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-17, § 171

Taxebestämmelser för tillsyn enligt Lag(2003:778) om
skydd mot olyckor och tillsyn enligt Lag(2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med Taxa för tillsyn enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor och Taxaför tillsyn enligt Lag(2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs
medlemskommuners beslut att anta taxan.

Inledande bestämmelser

1§
Enligt denna taxa utgår avgift för genomförd tillsyn.

Allmänna bestämmelser

2§

Beräkning av avgift

Avgift enligt taxa
Avgiften för tillsyn framgår av Taxa för tillsyn enligt Lag(2003:778) om skydd mot
olyckor och Taxaför tillsyn enligt Lag(2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor. Beloppen i Standardtaxan har beräknats genom att en framräknad
handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en
genomsnittlig debiterbar tidsåtgång för den typ av tillsynsärende som åtgärden
avser.

Samplanerad tillsyn LSOoch LBE
Avgift utgår för såväl LSO-sam LBEtillsyn utgår då dessatvå tillsyner samordnas
genom gemensamt platsbesök.

Gällande taxa
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet påbörjas.

Timdebitering
När den faktiska nedlagda tiden avviker från vad som är normalt förekommande för
ärendet tillämpas timdebitering. I dessafall beräknasavgiften genom att den
framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet
debiterbara nedlagda timmar i ärendet.
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Bilaga 6

Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden per timme för år 2015 är 1 050 kronor.

3§

Ändring av taxan

Standardtaxan samt det belopp sam skautgå per timme handläggningstid i taxan
justeras för varje avgiftsår med hänsyntill prisutvecklingen i enlighet med SKL:s
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).Vid justeringen skadet PKVsam
publiceras vid SKL:sskatteprognos i oktober månad året innan ny taxa fastställs
tillämpas. Justeringen skagörasmed det index sam gäller för det avgiftsår sam
justeringen avser.

Övriga ändringar i taxan beslutas av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige.

4§

Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den sam tillsynen avser efter
genomfört tillsynsbesök.

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

Dessabestämmelser träder i kraft den 1 januari 2015.
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Bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-17, § 171

Taxebestämmelser för tillståndsprövning enligt Lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med Taxaför tillståndsprövning
enligt Lag(2010:1011) om brandfarliga och explosivavaror (tabellerna Typ A-L) i
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs medlemskommuners beslut att anta taxan.

Inledande bestämmelser

1§
Enligt denna taxa utgår avgift för tillståndsprövning, provtagning och undersökning
av provoch godkännande av föreståndare.

Allmänna bestämmelser

2§

Beräkning av avgift
Avgift enligt tabell
Avgiften för en vissåtgärd framgår av tabellerna Typ A-L. Beloppen i tabellerna A-L
har beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för
verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av
ärende sam åtgärden avser.

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

Timdebitering
När den faktiska nedlagda tiden avviker från vad som är normalt förekommande för
en visstyp av ärende tillämpas timdebitering. I dessafall beräknas avgiften genom
att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet
nedlagda timmar i ärendet.

Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden per timme för år 2015 är 1050 kronor.

Avgift vid avskrivning och avvisning
Om ett ärende avskrivs eller avvisastas avgift ut för den handläggningstid sam har
lagts ner i ärendet genom att räkna samman de handläggningsåtgärder sam har vid
tagits.
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Bilaga 7

3§

Ändring av taxan
Beloppen i taxan (tabellerna Typ A-L) samt det belopp som ska utgå per timme
handläggningstid i taxan justeras för varje avgiftsår med hänsyn till prisutvecklingen i
enlighet med SKL:sPrisindexför kommunal verksamhet (PKV).Vid justeringen ska det
PKVsom publiceras vid SKL:sskatteprognos i oktober månad året innan ny taxa
fastställs tillämpas. Justeringen skagöras med det index sam gäller för det avgiftsår
som justeringen avser.

Övriga ändringar i taxan beslutas av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige.

4§

Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden mot faktura när denne tillställts beslut
eller åtgärd vidtagits.

Avgift kan alternativt tas ut i förskott.

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

Dessabestämmelser träder i kraft den 1 januari 2015.
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HÄRRYDA KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

2015-12-14 5

Kf § 182

TAXA FÖRBRANDSKYDDSKONTROLL

Dm 20l5KS495 179

Fran Räddningstjänsten Storgöteborgs (RSG) förbundsstyrelse har inkom
mit ärende avseende fastställande av taxa för brandskyddskontroll. För
bundsstyrelsen beslutade den 3 september 2015 att översända bilagd taxa
till medlemskommunema för fastställande. En översyn av taxan för brand
skyddskontroll har gjorts inför att RSG fran och med den 1januari 2016
kommer utföra brandskyddskontroll i egen regi.

Nu gällande brandskyddskontrolltaxa är av historiska skäl konstruerad sa att
priset man betalar för objekt i smâhus blir olika beroende pâ vilken
medlemskommun man bor i. Förändringama i den nya taxan innebär att
taxan blir enhetlig för heIa RSG:s förbundsomrâde.

Den nya taxan innebär inte en högre kostnad för det betalande kollektivet
som helhet men enhetliggörandet av nivâerna innebär att kostnaden för smâ
hus blir högre i tre medlemskommuner och lägre i övriga tre. För Härryda
kommuns del handlar det om en högst marginell sänkning vid 2015 ârs
nivâer.

Fran sektom för administrativt stöd föreligger skrivelse av den 8 oktober
2015.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

1. Med stöd av 3 kap 6 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor antas taxa
för brandskyddskontroll enligt bilaga l.

2. Räddningstjänstfòrbundet Storgöteborg ska för varje avgiftsâr justera
taxan enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Vid justeringen ska det PKV som
publiceras vid SKL:s skatteprognos ioktober manad aret innan ny taxa
faststälIs tillämpas. Justeringen ska göras med det index som gäller för
det avgiftsâr som justeringen avser.

3. Taxan gäller för âren 2016 tom 2019 med denjustering som sker enligt
punkt 2.

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 1 till kommunfullmäktiges protoko112015-12-14 §182

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
STORGÖTEBORG

Taxa för brandskyddskontroll

Tiiiämpningsomrade:
Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgötebarg
(Göteborg, Mö!ndal, Kungsbacka, Hárryda, Partñle och Lerum)

För utförands av fóreskrivan brandskyddskontroH enligt 3 kap. 4 § ¡ag am skydd
mot olyckor (2003 778ì utgar ersättnmq enligt denna taxa.

1 Objekt isrnáhus
1.1 Grundavgift

Instäilelse för utförande av brandskyddskontrolL

Kronor

215

102 Kontroll av eldstad med tmhörande rökkanat
643

1"3 Kontroll av ytterligare eldstad
ansiuten till rókkanal i samma skorsten som i 1.2_

1,4 Tmäggsavgift
For kontroil genom temperaturmätning, tryckrnätninq, röktrycksprovrunq
eiler läckagemätning uttas ersättning för rnertiden med pris som anges i 4.3

1.5 Ti!läggsavgift
Tilläggsavgift gäller för fastighet utan fast landförbindelse oavsett objekt

286

97

2 Övriga objekt
2.1 KontroUavgift

Kontrollavgift utqár mad pris (timersättning) som anges i 4.3.

3 Avgift för efterkontrott
For separat utford etterkontrof av förelagd brandskyddsätgärd utgar
ersáttninq med pris (tìrnersättninq) som anges 14.3 samt transportersättnmq.

4 Särskllda bestä.mmelser

4" 1 Dà kontroilen irte kunnat utföras enligTordinaria aviserinq och särskftca skal tör detta .nte
föreiegat utqár ersättnmq för sává: den ordinarís mstatleisen sam för den extra inställelsen.

För den ordinarie instâlleis8n (da kontrollen inte kunnat utföras) utgar ersättning för smâhus med
Grundavgift enligt -:.1 eiier för övriga objekt eilligt 2. i med timersättning rör faktiskt nedlagd tid
(restid och administration) som beräknas enligt 4 3

För den extra instäl!elsen utgar ersättning rÖí smahus med Grundavgift enligt 1.1 ach
Kontroilavgift 8nligt Î..2 eiler fÖf öv¡iga objekt Kontrollavgift enligt 2 -I.

4,2 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängiigt under
ordinarie 8rbetstid, utgar ersät1ning med pris som anges i 4.3. samt tillägg motsvarande de
merkostnader som arbetet föranieder
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN
STORGÖTEBORG

4.3 Timersättning
Timersättning utqár per person.
En pábörjad kvartstimme räknas som en hel kvartstimme.

685

Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 4.2. ach 4.3 inräknas förflyttningstiden
tili ach fran arbetsplatsen.

4.4 I angivna ersättningar inqär kostnaden für teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för
protokollering av brandskyddskontrollen.

5. Indexreglering av taxan
Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras àrüqen med prisindex für
kommunal verksamhet.
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hänvisning i kommunallagen – Renova AB, 

Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag 
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Utvecklingsfunktionen 
Rebecka Isaksson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-01 2019KS562  107

Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning i kommunallagen – 
Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen och 
Gryaab AB

Sammanfattning
Den nya kommunallagen (2017:725), KL, trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar 
bl.a. att självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga kommunala 
principer funnits sedan tidigare. I den äldre kommunallagen (1991:900) stadgades 
självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c §. Ändringen medför att den inte längre aktuella 
hänvisningen till kommunallagen behöver tas bort i bolagsordningarna för följande bolag 
där Härryda kommun, tillsammans med bl.a. Göteborgs stad, är en av ägarkommunerna. 
Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen och Gryaab AB. 

Beträffande Renova AB och Renova Miljö AB räcker det att följande del stryks i § 3 i 
respektive bolagsordning, ”och 8 kap. 3 c”. När det gäller Fastighetsaktiebolag Rödingen 
räcker det att § 2 i bolagsordningen stryks i följande del, ”och 8 kap. 3 c §”. Beträffande 
Gryaab AB:s bolagsordning räcker det att följande del stryks i § 3, ”och 8 kap. 3 c §”.

Göteborgs Stadshus AB svarar för ägarstyrningen av samtliga kommunala bolag i 
Göteborgs stad. Den 26 augusti 2019 i § 120 beslutade styrelsen för Göteborgs Stadshus 
AB att tillstyrka reviderade bolagsordningar för bl.a. för Renova AB, Renova Miljö AB, 
Fastighetsaktiebolag Rödingen och Gryaab AB samt att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för fortsatt beredning, se bilaga 1. Bolagsordningarna i gällande lydelse 
finns i bilaga 2 och förslag till nya bolagsordningar finns i bilaga 3.

Enligt tidsplan från Göteborgs Stadshus AB ska bolagen kunna anta bolagsordningarna på 
årsstämmorna 2020. För att detta ska vara möjligt ska fullmäktige i respektive 
ägarkommun behandla ärendet dessförinnan. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna bolagsordningar för Renova AB, Renova 
Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen och Gryaab AB i enlighet med bilaga 3.
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Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilagor
1. Protokoll från styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

2. Gällande bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag 
Rödingen och Gryaab AB

3. Föreslagna bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag 
Rödingen och Gryaab AB
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Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag 1 (2) 
  

   

Förslag till reviderade bolagsordningar 
avseende hänvisning till kommunallagen - 
Regionala bolag 
§ 120, dnr 0012/19 
Johan Hörnberg redogör för förslag till reviderade bolagsordningar avseende hänvisning 
till kommunallagen - Regionala bolag. 

Beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:  

1. Förslag till reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, 
Fastighetsaktiebolag Rödingen, Gryaab AB och Göteborgsregionens 
Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB) enligt ärendets bilaga 1 tillstyrks.  

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Handling 
Beslutsunderlag J, dnr 0012/19 

Protokollsutdrag skickas till 
Ale kommun 
Bollebygds kommun 
Göteborgs kommun 
Härryda kommun 
Kungälvs kommun 
Lerums kommun 
Mölndals stad 
Partille kommun 
Stenungsunds kommun 
Tjörns kommun 
Öckerö kommun 

Dag för justering 
2019-09-11  

 

Göteborgs Stadshus AB 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-08-26 
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Göteborgs Stadshus AB 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2019-08-26 

Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag 2 (2) 
   
   

Vid protokollet 

 

 

Johan Hörnberg 

Sekreterare 
 

 

 

Axel Josefson 

Ordförande 
 

 

Karin Pleijel 

Justerande 
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Reviderad bolagsordning för Landvetter Södra 
Utveckling AB avseende hänvisning i 

kommunallagen
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Utvecklingsfunktionen
Rebecka Isaksson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-21 2019KS663  003

Reviderad bolagsordning för Landvetter Södra Utveckling AB 
avseende hänvisning i kommunallagen 

Sammanfattning
Den nya kommunallagen (2017:725), KL, trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar 
bl.a. att självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga kommunala 
principer funnits sedan tidigare. I den äldre kommunallagen (1991:900) stadgades 
självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c §. Ändringen medför att den inte längre aktuella 
hänvisningen till kommunallagen behöver tas bort i bolagsordningen för Landvetter 
Södra Utveckling AB. Därmed ska bolagsordningen strykas i följande del, 
”och 8 kap. 3 c §”.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer föreslagen bolagsordning för Landvetter Södra 
Utveckling AB i enlighet med bilaga 2.

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilagor
1. Gällande bolagsordning för Landvetter Södra Utveckling AB, den text som föreslås tas 
bort är överstruken

2. Föreslagen bolagsordning för Landvetter Södra Utveckling AB
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FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-'11-13 

 
§ 184 

 

 
BOLAGSORDNING 

 

 
§ 1 Finna 

Bolagets firma är Landvetter Södra Utveckling AB. 

 
 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Härryda kommun, Västra Götalands län. 

 
 

§ 3 Verksamhet och ändamål 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte utveckla och förverkliga tillkomsten av den nya hållbara 

staden Landvetter Södra inom Härryda kommun, samt bedriva därmed förenlig 

verksamhet. 

 
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren/na. 

 
 

Bolaget ska bedriva verksamhet som är förenlig med denna bolagsordning samt är 

skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas genom ägardirektiv. Verksamheten 

ska bedrivas åt ägaren eller i ägarens ställe. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga 

principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c§ kommunallagen, innebärande att verksamheten ska 

vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att 

kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud 

att ta högre avgift än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, 

såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. 

 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet vad avser gäller 

förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös 

egendom. 

 
§ 4 Beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt 

Bolagets styrelse ska inhämta Härrydas kommunfullmäktiges ställningstagande inför 

beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
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§ S Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 och högst 200 000 SEK. 

 
 

§ 6 Antal aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000. 

 
 

§ 7 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst noll och högst tre 

suppleanter. Ledamöter och suppleanter jämte ordförande och vice ordförande utses av 

kommunfullmäktige i Härryda för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer 

närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats och fram till och med den 

ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 
§ 8 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma väljas en revisor och en 

revisorssuppleant, som samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor och 

revisorssuppleant får stämman utse ett revisionsbolag. Revisorns och suppleantens 

uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret 

efter revisorsvalet. 

 
§ 9 Lekmannarevisorer 

För samma period som gäller för bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i Härryda 

kommun två lekmannarevisorer och två suppleanter. Lekmannarevisorerna utses ur 

kommunrevisionen. Lekmannarevisorerna ska granska om bolagets verksamhet  sköts 

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om 

bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

 
§ 10 Kallelse 

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före 

årsstämma och extra stämma . Kallelse ska ske via e-post till kommun@harryda.se. 
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§ 11 Ärenden på årsstämma 

På årsstämman ska följande ärenden behandlas. 

1. Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande och sekreterare. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Val av en eller två justeringsmän. 

5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Godkännande av dagordning. 

7. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen. 

8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

9. Beslut om följande. 

a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande 

fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 

b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt verkställande direktören 

när sådan förekommer. 

10. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor, revisorssuppleant och 

lekmannarevisorer med suppleanter. 

11. Rapport om Härrydas kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och 

suppleanter samt ordförande och vice ordförande. 

12. Val till styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter. 

13. Rapport om Härrydas kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och 

suppleanter för dessa. 

14. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 

 
§ 13 Räkenskapsår 

Räkenskapsår ska vara 1 jan - 31 dec. 

 
 

§ 14 Firmateckning 

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, 

suppleanter och verkställande direktören som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte 

avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två personer i förening. Verkställande 

direktören får vidta de åtgärder som anges i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (2005:551). 
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§ 15 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Härryda kommun och kommunens revisorer har rätt att ta del av 

bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 

 
§ 17 Likvidation 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren/na. 

 
 

§ 18 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige 1 

Härryda kommun. 
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FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE XXXX-XX-XX 
 

§ X 
 
 

BOLAGSORDNING 
 
 

§ 1 Finna 
Bolagets firma är Landvetter Södra Utveckling AB. 

 
 

§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen har sitt säte i Härryda kommun, Västra Götalands län. 

 
 

§ 3 Verksamhet och ändamål 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte utveckla och förverkliga tillkomsten av den nya hållbara 
staden Landvetter Södra inom Härryda kommun, samt bedriva därmed förenlig 
verksamhet. 

 
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren/na. 

 
 

Bolaget ska bedriva verksamhet som är förenlig med denna bolagsordning samt är 

skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas genom ägardirektiv. Verksamheten 
ska bedrivas åt ägaren eller i ägarens ställe. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga 
principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig 

med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att 
kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud 

att ta högre avgift än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, 
såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. 

 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet vad avser gäller 
förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös 

egendom. 

 
§ 4 Beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt 

Bolagets styrelse ska inhämta Härrydas kommunfullmäktiges ställningstagande inför 

beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
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§ S Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 och högst 200 000 SEK. 

 
 

§ 6 Antal aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000. 
 
 

§ 7 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst noll och högst tre 
suppleanter. Ledamöter och suppleanter jämte ordförande och vice ordförande utses av 
kommunfullmäktige i Härryda för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer 
närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats och fram till och med den 
ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 
§ 8 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma väljas en revisor och en 
revisorssuppleant, som samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor och 

revisorssuppleant får stämman utse ett revisionsbolag. Revisorns och suppleantens 
uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret 

efter revisorsvalet. 

 
§ 9 Lekmannarevisorer 

För samma period som gäller för bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i Härryda 

kommun två lekmannarevisorer och två suppleanter. Lekmannarevisorerna utses ur 
kommunrevisionen. Lekmannarevisorerna ska granska om bolagets verksamhet sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets 

interna kontroll är tillräcklig. 

 
§ 10 Kallelse 

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före 

årsstämma och extra stämma. Kallelse ska ske via e-post till kommun@harryda.se. 
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§ 11 Ärenden på årsstämma 

På årsstämman ska följande ärenden behandlas. 

1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande och sekreterare. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Godkännande av dagordning. 
7. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen. 
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

9. Beslut om följande. 
a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande 

fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 
b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt verkställande direktören 
när sådan förekommer. 

10. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor, revisorssuppleant och 
lekmannarevisorer med suppleanter. 

11. Rapport om Härrydas kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och 

suppleanter samt ordförande och vice ordförande. 

12. Val till styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter. 
13. Rapport om Härrydas kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och 

suppleanter för dessa. 

14. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 

 
§ 13 Räkenskapsår 

Räkenskapsår ska vara 1 jan - 31 dec. 
 
 

§ 14 Firmateckning 

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, 
suppleanter och verkställande direktören som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte 
avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två personer i förening. Verkställande 

direktören får vidta de åtgärder som anges i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (2005:551). 
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§ 15 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Härryda kommun och kommunens revisorer har rätt att ta del av 

bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 

 
§ 17 Likvidation 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren/na. 
 
 

§ 18 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige 1 

Härryda kommun. 
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Förslag till Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län avseende borgerlig vigselförrättare
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Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-31 2018KS681  112

Förslag till Länsstyrelsen i Västra Götalands län avseende borgerlig 
vigselförrättare

Sammanfattning
Den 29 oktober och 10 december 2018 i § 403 respektive § 495 kommunstyrelsen beslutade 
kommunstyrelsen att föreslå länsstyrelsen att förordna nio borgerliga vigselförrättare från 
Härryda kommun. Moderaterna föreslår att kommunstyrelsen lämnar ytterligare ett förslag till 
länsstyrelsen avseende borgerlig vigselförrättare, Ellen Juntti (M).

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen i Västra Götalands län att förordna Ellen Juntti
(M) som borgerlig vigselförrättare till och med den 31 december 2022.

Per Vorberg
Kommunstyrelsens ordförande
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Utvecklingsfunktionen 
Anna Svensén Burgman

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-29 2019KS623  003

Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen

Sammanfattning
Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018 och 
syftar bland annat till att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, 
särskilt dennes rätt till skydd av personuppgifter. Kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom 
kommunstyrelsens verksamhet. Kommunstyrelsen är därtill personuppgiftsansvarig för 
gemensamma behandlingar som följer av kommunstyrelsens samordningsansvar.

En personuppgiftsincident är en händelse som kan påverka sekretessen, integriteten eller 
tillgängligheten till personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat om 
personuppgifter har förstörts, gått förlorade, ändrats eller röjts till någon obehörig. Det 
spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt, i båda fallen är det 
personuppgiftsincidenter.

I samråd med Härryda kommuns dataskyddsombud har förvaltningen tagit fram en rutin 
som beskriver hur personuppgiftsincidenter ska hanteras. I rutinen framgår att alla 
personuppgiftsincidenter ska rapporteras så snart som möjligt. Det gäller även om 
incidenten hunnit bli åtgärdad. Om det är troligt att personuppgiftsincidenten kommer att 
medföra en risk för de registrerade ska den anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar 
efter att den har upptäckts. Alla personuppgiftsincidenter ska dokumenteras och anmälas 
till personuppgiftsansvarig nämnd, även de som inte anmäls till Datainspektionen.

Personuppgiftsincidenter som sker inom kommunstyrelsens verksamhet ska anmälas till 
kommunstyrelsen två gånger per år (april och oktober) och redovisas i förteckning 
”anmälan av personuppgiftsincidenter” till respektive nämnd.

Åtta personuppgiftsincidenter har anmälts inom kommunstyrelsens verksamhet. Av dessa 
framgår att obehörig åtkomst till uppgifter i system samt stulen/borttappad iPad/dator är 
de typer av incidenter som är vanligast förekommande. Incidenterna och vidtagna 
åtgärder hanteras enligt särskild rutin. Förvaltningen arbetar med att se över vilka 
förbättringsåtgärder som behöver ske på sikt. En del i detta arbete är att öka kunskapen 
hos kommunens verksamheter om GDPR samt om vad en personuppgiftsincident är. 
Under hösten 2019 har förvaltningen genomfört en nanoutbildning om 
personuppgiftsincidenter och informationssäkerhet.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan av personuppgiftsincidenter.

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilaga
Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen för perioden fr om 2018-05-
26 och t o m 2019-10-31
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Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen för 
perioden från 2018-05-26 och till 2019-10-31

Sektor eller funktion - 
Verksamhet/Enhet

Datum när 
incidenten 
inträffade

Typ av incident Anmäld till 
Datainspektionen
(ja eller nej)

Stödfunktioner

Personal 20180526 Skedd incident - behörighet i systemet Nej

Personal 20180619 Risk för incident - behörighet i systemet Nej

Personal 20180911 Risk för incident, misstanke om incident – 
behörighet i systemet

Nej

Kansli 20181004 Skedd incident - stulen dator (Formpipes 
underleverantörs dator)

Ja

Personal 20190121 Skedd incident - behörighet i systemet (Nya KPA 
direkt) 

Nej

Politisk verksamhet 20190303 Risk för incident - kvarglömd Ipad på hotell i 
Stockholm

Nej

Politisk verksamhet 20190328 Skedd incident – stulen Ipad i utlandet inom 
EU/EES

Nej

Utvecklingsfunktion 20190808 Risk för incident – stulen Ipad Nej
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Delgivning av välfärdsnämndens beslut i 
ekonomiärenden 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 256      Dnr 2019VFN532

Välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan 2020-2022 

 
Kommunfullmäktige fattade den 17 juni 2019 § 93 beslut om budget/plan 2020-2022 
avseende drift och 2020-2024 avseende investeringar. Anslagen fastställdes då på sektorsnivå. 
Välfärdsnämnden ska fatta beslut om budget på verksamhetsnivå samt verksamhetsplan för 
2020-2022.

Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 16 oktober 2019 § 243, då förvaltningen 
presenterade förslag till verksamhetsplan och budget. Välfärdsnämnden uppdrog åt 
förvaltningen att göra justeringar i verksamhetsplan och budget inför beslut den 6 november, 
samt att genomföra ett antal utredningar.

Förvaltningen avser återkomma med uppdragsbeskrivningar inom följande områden under 
innevarande år avseende sektor utbildning och kultur:

 Utvärdering av skolpsykologerna
 Redovisning av och fortsatt hantering av utredning av kommunens rektorsorganisation
 Förutsättningar för införande av valfrihetssystem i kulturskolan med externa utförare
 Genomlysning av mottagningsenheten samt modersmålsundervisning och 

studiehandledning inom ”Centrum för flerspråkigt lärande” 
 Förutsättningar för införande av valfrihetssystem inom vuxenutbildningen med 

externa utförare
 
Förvaltningen avser återkomma med uppdragsbeskrivningar inom följande områden under 
innevarande år avseende sektor socialtjänst:

 Genomlysning av kostnader för olika boenden, t.ex. Lss, nyanlända, boenden, Hindås 
camping m.m.

 Härryda framtid – uppföljning av resultat
 Redovisning av tolkkostnader
 Förutsättningar för LOV inom daglig verksamhet
 Uppföljning och utvärdering av familjecentralerna och redovisning av hur 

”Kraftkällan” kan utvecklas i samarbete med andra kommuner.

Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 25 oktober 2019 
samt yttrande från Psykologförbundet och från Sacorådet angående Budget 2020-2022.
 
Välfärdsnämndens behandling

Yttrande
Siw Hallbert (S) meddelar att socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet och önskar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

lämna en protokollsanteckning med följande innehåll "Socialdemokraterna väljer att avstå 
från att delta i beslutet. Detta då vi anser att budgeten är underfinansierad. I 
Socialdemokraternas rambudget så fanns det mer pengar både till skola och socialtjänst. Vi 
vägde en liten skattehöjning mot stora nedskärningar i verksamheten och fann att vi anser att 
det är viktigare att bibehålla verksamheten. För att ta del av vår budget i sin helhet besök: 
http://sharryda.se/wp-content/uploads/2019/06/Socialdemokraternas-budget-2020-.pdf 
Eftersom vår rambudget inte vann så finns det inte pengar nog till att göra en budget på 
verksamhetsnivå. Inte med den höga nivå som vi Socialdemokrater anser att vår kommun 
skall hålla. Vi kan därför inte tänka oss att lägga en verksamhetsplan och en budget på 
verksamhetsnivå utifrån dessa förutsättningar."

Ordförande medger att protokollsanteckning får lämnas.

Yrkanden
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämnden fastställer verksamhetsplan 2020-
2022 och budget på verksamhetsnivå och uppdrar åt förvaltningen att återkomma med 
uppdragsbeskrivningar samt att välfärdsnämnden delger kommunfullmäktige 
verksamhetsplan 2020-2022.

Inga-Lena Persson (MP) yrkar i första hand att välfärdsnämnden avslår Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande om verksamhetsplan 2020-2022 och budget, i andra hand yrkar Inga-
Lena Persson på följande tillägg till verksamhetsplan 2020-2022 och budget:
"Långsiktig plan för fler skolor i kommunen. Sektorn ser behovet av att:

 Planera för nya grundskolor
 Säkerställa att grundskolans lokaler är ändamålsenliga utifrån verksamhetens uppdrag

Sektorn för utbildning och kultur kommer tillsammans med sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd att göra en kartläggning av befintliga lokaler utifrån två aspekter; möjlighet 
till utbyggnad och behovet av anpassning till mer ändamålsenliga lokaler. Kartläggningen 
ligger till grund för beslut i välfärdsnämnden rörande behov av nya etablering av kommunen 
och var skolorna skall placeras."

Leo Welter (SD) yrkar på följande tillägg till verksamhetsplan 2020-2022 och budget:
1. Kundbegreppet inom omsorgen. Välfärdsnämnden föreslås besluta att förvaltningen 

får i uppdrag att inom sektorn för socialtjänst ersätta ordet brukare med kund för den 
som är mottagare av kommunens omsorgstjänster. Syftet är att stärka förvaltningens 
kundfokus och betona kommunens roll som en serviceorganisation för dess invånare.

2. Välfärdsnämndens kvalitetspris. Välfärdsnämnden föreslås besluta att förvaltningen 
får i uppdrag att ta fram ett förslag på inrättande av ett årligt kvalitetspris vars syfte är 
att uppmärksamma den enhet inom välfärdsnämndens ansvarsområde som lyckats bäst 
med förbättringsarbetet under året som gått.

3. Skriftliga ordningsomdömen. Välfärdsnämnden föreslås besluta att förvaltningen får i 
uppdrag ta fram ett förslag gällande införande av skriftliga ordningsomdömen för 
elever i grundskolan och gymnasiet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Maria Kornevik Jakobsson yrkar avslag till Inga-Lena Perssons och Leo Welters yrkanden.

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 17:32-17:40.

Propositionsordning
Ordföranden redovisar att hon först kommer ställa proposition på Maria 
Kornevik Jakobssons yrkande och Inga-Lena Perssons yrkande om avslag. Därefter kommer 
ordförande ställa proposition på Leo Welters och Inga-Lena Perssons tilläggsyrkanden var för 
sig.

Välfärdsnämnden godkänner redovisad propositionsordning.

Propositioner

Maria Kornevik Jakobssons yrkande och Inga-Lena Perssons avslagsyrkande

Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons yrkande och Inga-Lena 
Perssons yrkande om avslag finner ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria 
Kornevik Jakobssons yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Inga-Lena Perssons yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja och 1 röstar Nej och 5 avstår. Bilaga 1 
voteringslista.

Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Leo Welters yrkande, punkt 1, och Maria Kornevik Jakobssons avslagsyrkande

Efter ställd proposition på Leo Welters yrkande och Maria Kornevik Jakobssons yrkande om 
avslag finner ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons 
yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Leo Welters yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja och 2 röstar Nej och 4 avstår. Bilaga 2 voteringslista

Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Leo Welters yrkande, punkt 2, och Maria Kornevik Jakobssons avslagsyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Efter ställd proposition på Leo Welters yrkande och Maria Kornevik Jakobssons yrkande om 
avslag finner ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons 
yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Leo Welters yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 8 ledamöter röstar Ja och 2 röstar Nej och 3 avstår. Bilaga 3 voteringslista.

Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Leo Welters yrkande, punkt 3, och Maria Kornevik Jakobssons avslagsyrkande

Efter ställd proposition på Leo Welters yrkande och Maria Kornevik Jakobssons yrkande om 
avslag finner ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons 
yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Leo Welters yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja och 3 röstar Nej och 3 avstår. Bilaga 4 voteringslista.

Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Inga-Lena Perssons yrkande och Maria Kornevik Jakobssons avslagsyrkande

Efter ställd proposition på Inga-Lena Perssons yrkande och Maria Kornevik Jakobssons 
yrkande om avslag finner ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Inga-Lena Perssons yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja och 1 röstar Nej och 5 avstår. Bilaga 5 
voteringslista.

Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Beslut

Välfärdsnämnden fastställer verksamhetsplan 2020-2022 och budget på verksamhetsnivå.

Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med uppdragsbeskrivningar.

Välfärdsnämnden delger kommunfullmäktige verksamhetsplan 2020-2022.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Följande ledamöter avstår från att delta i beslutet: Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) 
och Jonas Andersson (S).

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna väljer att avstå från att delta i beslutet. Detta då vi anser att budgeten är 
underfinansierad. I Socialdemokraternas rambudget så fanns det mer pengar både till skola 
och socialtjänst. Vi vägde en liten skattehöjning mot stora nedskärningar i verksamheten och 
fann att vi anser att det är viktigare att bibehålla verksamheten. För att ta del av vår budget i 
sin helhet besök: http://sharryda.se/wp-content/uploads/2019/06/Socialdemokraternas-budget-
2020-.pdf Eftersom vår rambudget inte vann så finns det inte pengar nog till att göra en 
budget på verksamhetsnivå. Inte med den höga nivå som vi Socialdemokrater anser att vår 
kommun skall hålla. Vi kan därför inte tänka oss att lägga en verksamhetsplan och en budget 
på verksamhetsnivå utifrån dessa förutsättningar.

----------------------
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VOTERINGSLISTA
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-06

Voteringslista: § 256
Ärende: Välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan 2020-2022,  2019VFN532

Bilaga 1 voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X
Hans Larsson (M), vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Inger Axelsson (KD), ledamot X
Birgitta Berntsson (S), ledamot X
Jonas Andersson (S), ledamot X
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Boris Leimar (SD), ledamot X
Tommy Brundin (M), ersättare X
Andreas Fransson (M), ersättare X
Resultat 7 1 5

Bilaga 2 voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X
Hans Larsson (M), vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Inger Axelsson (KD), ledamot X
Birgitta Berntsson (S), ledamot X
Jonas Andersson (S), ledamot X
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Boris Leimar (SD), ledamot X
Tommy Brundin (M), ersättare X
Andreas Fransson (M), ersättare X
Resultat 7 2 4

Bilaga 3 voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X
Hans Larsson (M), vice ordförande X
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VOTERINGSLISTA
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-06

Siw Hallbert (S), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Inger Axelsson (KD), ledamot X
Birgitta Berntsson (S), ledamot X
Jonas Andersson (S), ledamot X
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Boris Leimar (SD), ledamot X
Tommy Brundin (M), ersättare X
Andreas Fransson (M), ersättare X
Resultat 8 2 3

Bilaga 4 voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X
Hans Larsson (M), vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Inger Axelsson (KD), ledamot X
Birgitta Berntsson (S), ledamot X
Jonas Andersson (S), ledamot X
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Boris Leimar (SD), ledamot X
Tommy Brundin (M), ersättare X
Andreas Fransson (M), ersättare X
Resultat 7 3 3

Bilaga 5 voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X
Hans Larsson (M), vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Inger Axelsson (KD), ledamot X
Birgitta Berntsson (S), ledamot X
Jonas Andersson (S), ledamot X
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
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VOTERINGSLISTA
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-06

Boris Leimar (SD), ledamot X
Tommy Brundin (M), ersättare X
Andreas Fransson (M), ersättare X
Resultat 7 1 5
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Ekonomi och upphandlingsfunktionen
Helena Lundqvist

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-10-25 2019VFN532  042

Budget och verksamhetsplan 2020-2022

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade den 17 juni 2019 §93 beslut om budget/plan 2020-2022 
avseende drift och 2020-2024 avseende investeringar. Anslagen fastställdes då på 
sektorsnivå. Välfärdsnämnden ska fatta beslut om budget på verksamhetsnivå samt 
verksamhetsplan för 2020-2022. 

Ett förslag till verksamhetsplan och budget presenterades av förvaltningen för 
välfärdsnämnden den 16 oktober 2019. Där uppdrog välfärdsnämnden åt förvaltningen att 
göra justeringar i verksamhetsplan och budget inför beslut den 6 november enligt bifogat 
dokument, samt att genomföra ett antal utredningar. Ett reviderat förslag till 
verksamhetsplan bifogas.

Förvaltningen avser återkomma med uppdragsbeskrivningar inom följande områden 
under innevarande år avseende sektor utbildning och kultur:

 Utvärdering av skolpsykologerna

 Redovisning av och fortsatt hantering av utredning av kommunens 
rektorsorganisation

 Förutsättningar för införande av valfrihetssystem i kulturskolan med externa 
utförare

 Genomlysning av mottagningsenheten samt modersmålsundervisning och 
studiehandledning inom ”Centrum för flerspråkigt lärande”  

 Förutsättningar för införande av valfrihetssystem inom vuxenutbildningen med 
externa utförare

Förvaltningen avser återkomma med uppdragsbeskrivningar inom följande områden 
under innevarande år avseende sektor socialtjänst:

 Genomlysning av kostnader för olika boenden, t.ex. Lss, nyanlända, boenden, 
Hindås camping m.m.

 Härryda framtid – uppföljning av resultat

 Redovisning av tolkkostnader
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 Förutsättningar för LOV inom daglig verksamhet

 Uppföljning och utvärdering av familjecentralerna och redovisning av hur 
”Kraftkällan” kan utvecklas i samarbete med andra kommuner. 

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden fastställer verksamhetsplan 2020-2022 och budget på verksamhetsnivå.

Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med uppdragsbeskrivningar 

Välfärdsnämnden delger kommunfullmäktige verksamhetsplan 2020-2022.

Peter Lönn
Kommundirektör Bo Ekström

Ekonomichef

Bilaga 1 Verksamhetsplan 2020-2022

Bilaga 2 Välfärdsnämndens beslut om justeringar av budgetdokument
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1 Välfärdsnämnden 
Välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur och fritid samt för socialtjänst och 
stöd och hjälp till individer och grupper. Välfärdsnämnden är även kommunens social- och 
arbetslöshetsnämnd. 

Välfärdsnämnden ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. 
Nämnden ska bland annat bedriva verksamhet så att invånarna sätts i centrum samt arbeta för 
kvalitetsutveckling och effektivisering. Därutöver fullgör välfärdsnämnden de uppgifter som följer av 
delegation från kommunfullmäktige. 

1.1 Organisation och styrmodell 
Från och med 2019 har kommunen en ny politisk organisation och en ny styrmodell. Under 
kommunfullmäktige finns två verksamhetsnämnder. Välfärdsnämnden är ansvarig för frågor inom 
socialtjänst, utbildning, kultur och fritid medan kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för övriga 
områden. Kommunen har en förvaltning med kommundirektören som förvaltningschef. 

Politisk organisation 
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Förvaltningens organisation 

 

Styrmodell, beskrivning 

 
Sedan 2019 tillämpas en ny styrmodell som fastslogs av kommunfullmäktige efter 
demokratiberedningens förslag 2018. Ovanstående bild redovisar översiktligt styrmodellen. 
Kommunens vision och förhållningssätt beräknas fastställas inför år 2020. 

Under 2019 har den nya modellen börjat tillämpas för att 2020 tillämpas i sin helhet. 

Ekonomistyrningen framgår av gemensamma och sektorsspecifika ekonomiska sammanställningar. 

Respektive verksamhet har beskrivit sitt grunduppdrag. Beskrivning av hur uppföljning och 
kvalitetssäkring ska göras, samt kvalitetsfaktorer och indikatorer sker i dokumentet "Sektorsplan" som 
skall redovisas för kommundirektören i januari. 

Samtliga delar kommer att följas upp i samband med ordinarie uppföljningar under 2020. 
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1.2 Mål för god ekonomisk hushållning 
Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar 
ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och 
ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. 

Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning varav tre 
ligger under välfärdsnämndens ansvarsområde. Målen avser bostadsbyggande, förskoleverksamheten, 
grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. Nedan 
redovisas de fastställda verksamhetsmålen som faller under välfärdsnämndens ansvarsområde.   

  Indikator/mått Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Full behovstäckning 
inom 
förskoleverksamheten 
och föräldrar kan välja 
verksamhetsform 

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

0 0 0 0 

Andel föräldrar som får 
förstahandsval beträffande 
verksamhetsform, %. 

100 100 100 100 

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

Andel elever behöriga till 
gymnasieskolan, % 

92,1 92,2 93,4 93,1 

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

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

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

4,7 3,3 2,5 2,5 

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

6,7 6 5,1 4,6 

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

Antal ej verkställda beslut inom tre 
månader avseende särskilt boende 

11 4 7 19 

Behov av särskilt boende, personer. 274 286 307 338 

Antal platser särskilt boende 263 276 288 288 

Beräknat behov av bostad för 
funktionsnedsatta över 19 år, personer 

100 121 116 129 

Antal lägenheter för 
funktionsnedsatta. 

92 107 115 124 

I den strategiska planen förtydligas de långsiktiga avsikterna med målen ytterligare. 

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja 
verksamhetsform 
Förskolan lever upp till lagkravet att alla vårdnadshavare som är berättigade till och önskar 
förskoleplats erbjuds detta inom fyra månader. Alla vårdnadshavare kommer att kunna erbjudas den 
verksamhetsform man önskar för sitt barn. 
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Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens 
för arbete eller fortsatta studier 
Slutbetyg från gymnasiet är den viktigaste variabeln för att unga ska få tillträde till arbete eller 
fortsatta studier. Behörighet till gymnasiets nationella program är en förutsättning för detta. I sektorn 
pågår ett arbete med att ytterligare utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på enhets-, verksamhets- 
och huvudmannanivå. Särskilt riktade statliga satsningar som Lågstadielyftet, Matematiklyftet och 
Läslyftet bör på sikt ge möjlighet till ökad måluppfyllelse. Fler nyanlända barn och ungdomar gör att 
behoven av studiehandledning ökar. 

Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och 
funktionsnedsattas bedömda behov 
I förvaltningens arbete med lokalresursplaneringen (LRP) utformas planer för att tillgodose behov av 
särskilt boende för äldre enligt en modell som är baserad på kommunens befolkningsprognos. Antalet 
äldre i kommunen ökar kontinuerligt, vilket innebär krav på fler boenden. Under 2022 planeras ett nytt 
särskilt boende med 54 platser att stå klart i Mölnlycke och ytterligare ett särskilt boende med cirka 50 
platser planeras mot slutet av perioden för att möta kommande behov. I Mölnlycke centrum kommer 
även ett trygghetsboende med cirka 120 lägenheter byggas under planperioden. 
 
Planeringen av nya bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning är mer 
individanpassad och utgår främst ifrån LSS-handläggarnas kännedom om stödinsatser som 
kommunens invånare med funktionsnedsättning har. Informationen och den samlade bedömningen av 
behovet ligger till grund för lokalresursplaneringen och utbyggnad av bostäder i enlighet med LSS-
lagstiftningens målsättning. Under perioden finns både servicebostäder och andra 
tillgänglighetsanpassade lägenheter fördelade på Landvetter och Mölnlycke inlagt i plan. För personer 
under 19 år köper kommunen platser av annan utförare. 

 

1.3 Kommunens gemensamma områden 
I den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen för mandatperioden framgår följande: "För att 
bidra till en hållbar tillväxtregion vill vi i Härryda ta täten i arbetet med att vara ett föredöme när det 
gäller skolresultat, näringslivsklimat, samhällsbygge, Agenda 2030 och aktivt bidra till arbetet med 
Klimat 2030 (Västra Götaland ställer om)."  I detta avsnitt beskrivs övergripande om arbetet med 
näringslivsfrågor och Agenda 2030 samt om övriga områden som lyfts som långsiktiga strategiska 
utvecklingsområden; service, kommunikation, digitalisering och konkurrensutsättning. 

Serviceorganisation 
En långsiktig prioritering är att kommunen ska vara en serviceorganisation med myndighetsansvar. 
Målbilden är att varje enskilt möte mellan invånare/företagare och medarbetare i kommunen ska 
präglas av service och kvalitet. 

Härryda kommun har idag goda resultat i den serviceundersökning som görs samtidigt som den visar 
på förbättringsområden. För att ta ytterligare steg i att utveckla servicen har en handlingsplan för 
förbättrad service utarbetats och en förvaltningsövergripande arbetsgrupp har tillsatts. 

Insatser sker inom områdena kultur, struktur och kunskap. Att ta fram styrdokument så som policy för 
service och riktlinje för telefoni och e-post ingår som första steg, därefter kommer informations- och 
utbildningsinsatser att genomföras. Förvaltningen kommer även utreda och genomföra åtgärder för att 
tydliggöra och förenkla kontaktvägarna in till kommunen. Att använda digitaliseringens möjligheter 
blir en viktig del för att öka service och tillgänglighet. Det krävs långsiktigt och kontinuerligt arbete 
för att skapa och upprätthålla hög servicenivå i organisationen varför projektet som nu genomförs får 
ses som en start på ett arbete som ska pågå under lång tid framöver. 
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Kommunikation 
Kommunikation är ett strategiskt och långsiktigt prioriterat område och ska vara grunden för 
förhållningssättet till medborgare och näringslivet. Den nyligen fastställda kommunikationspolicyn 
sätter ramar och ger inriktning för arbetet. Viktiga hörnstenar är transparens, dialog, delaktighet samt 
att kommunikation ska vara proaktiv, planerad och sammanhållen. 

Arbetet med att utveckla den kommunikativa organisationen fortgår. Det är ett strategiskt 
ledningsverktyg och det är viktigt att chefer i organisationen ser sin roll som bärare av 
kommunikationsperspektivet i alla frågor och processer. En utbildningssatsning för alla chefer har 
genomförts och under året utvecklas arbetet vidare utifrån den nya gemensamma plattform som 
utbildningen gett. 

Kommunikationsinsatser ska vara planerade och finnas med i förändringsprocesser och större beslut. 
Utvecklingen av kommunens externa och interna kanaler fortsätter, både vad gäller innehåll, form och 
funktion. Vi tar fram strategier för hur kanalerna ska användas. Vi har idag ett större flöde än tidigare 
och når brett med information genom exempelvis nyheter på hemsida och via pressmeddelanden, men 
arbetet med att använda kanaler och verktyg på ett smart och effektivt sätt behöver fortsätta. 

Kommunikationsstödet till sektorerna har blivit mer strukturerat och vi fortsätter att utveckla formen 
för hur kommunikationsenheten ska kunna stötta chefer och medarbetare med kommunikationsbehov. 

Digitalisering 
Syftet med digitalisering är att hitta effektivare, bättre och enklare lösningar, det vill säga 
digitalisering som skapar effektiviseringar. Kommunens digitala agenda med huvudrubriken "digitalt 
först" anger inriktning och vägledande principer. Arbetet ska vara systematiskt och hållbart, baseras på 
delaktighet och skapa förändring. Hela kommunens IT- och digitaliseringsverksamhet kommer att ses 
över under år 2020. 

Kopplat till den digitala agendan finns en förvaltningsgemensam handlingsplan med konkreta 
åtgärder, bland annat fortsatt utveckling av e-tjänster, nyttjande av LoRa-teknikens möjligheter inom 
flera områden, digitalisering av bygglovsprocessen samt hantering av försörjningsstöd. Varje sektor 
ska där till utforma en egen plan för arbetet med digitalisering. 

Näringsliv 
Arbetet för att utvecklas mot att bli Sveriges bästa näringslivskommun sker långsiktigt och uthålligt. 
Näringslivsfrågorna är hela kommunens angelägenhet och bedrivs på strategisk nivå och med tydlighet 
i mål, åtgärder och uppföljning. 

Härryda kommun ska vara attraktivt för nya företag samt stimulera entreprenörskap och tillväxt i 
befintligt näringsliv. Kommunen verkar i regionala forum för att utveckla näringslivet och regionen. 
Som en del i så väl det regionala som lokala arbetet har kommunfullmäktige antagit ett 
näringslivsstrategiskt program för 2019-2035. Programmet bygger på Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska program som innehåller målbild och strategier som hela regionen står bakom. 

Arbetet med att utveckla och förbättra företagsklimatet sker förvaltningsövergripande och med tydlig 
gemensam riktning där näringslivsfrågorna är angelägna för hela organisationen. En konkret 
handlingsplan är utarbetad för att varaktigt uppnå positionen som Sveriges bästa näringslivskommun. I 
den kommunala planeringen uppmuntras olika driftsformer. 

Kommunen samverkar med näringslivet genom företagarföreningar och andra samverkansorgan, 
företagsbesök görs kontinuerligt och information till företagare från kommunen sker via tidning, 
nyhetsbrev och regelbundna frukostmöten med mera. 
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Agenda 2030 
Arbetet med Agenda 2030 är sedan 2018 prioriterat för Härryda kommun. Inriktningen ska vara att 
arbeta med de områden där kommunen kan göra störst skillnad och där det är möjligt att följa upp 
insatserna. 

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2019 en strategisk plan för arbetet med Agenda 2030. Planen tar 
utgångspunkt i det omfattande arbetet som redan görs inom kommunens olika verksamheter, pekar ut 
viktiga principer för det fortsatta arbetet, adderar ytterligare konkreta insatser samt lyfter fram de 
målområden där kommunen kan bidra mest i arbetet med agendan. Agenda 2030 ska genomsyra 
kommunens verksamheter och inom respektive sektor utarbetas särskilda planer och genomförs 
insatser. 

Exempel på områden där Agenda 2030-arbetet kommer till uttryck är arbetet med att utveckla 
Landvetter Södra, ny översiktsplan för kommunen, samverkansprojektet med Homa Bay i Kenya, 
projekt där elever i årskurs 8 möter företagare för att stötta hållbarhetsarbete, arbetet med minskat 
matsvinn inom måltidsservice, utfasning av dubbdäck från kommunens fordon, uppdaterad resepolicy, 
klimat- och energirådgivning till företag och privatpersoner, arbetet med psykisk hälsa för såväl barn 
och unga som vuxna med mera. 

För att ytterligare förtydliga inriktning och ambitionsnivå kommer en strategisk plan för arbetet med 
Agenda 2030 i version 2.0 att föreläggas fullmäktige för beslut. Ett viktigt nästa steg i arbetet är att 
söka samverkan och partnerskap med andra aktörer, så väl företagare som föreningar och 
civilsamhället. 

Miljö - en del av Agenda 2030-arbetet 

Härryda kommun ska ligga i framkant när det gäller miljö och klimatarbete på kort och lång sikt. Det 
interna miljöarbetet i kommunens verksamheter, bland annat med miljödiplomering av sektor teknik 
och förvaltningsstöd, ger en grund för arbetet. 

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen 
och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer, bland annat 
kommuner, som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Målet är att 
regionen 2030 ska vara en fossiloberoende region. Härryda kommun är en av många kommuner som 
deltar i kraftsamlingen. Fokusområdena är hållbara transporter, förnybara och resurseffektiva 
produkter och tjänster, klimatsmart och hälsosam mat samt sunda och klimatsmarta bostäder och 
lokaler. En del i arbetet med "Klimat 2030" är att utarbeta en plan för hur kommunens egen 
verksamhet ska vara fossilfri till 2030. 

Folkhälsa - en del av Agenda 2030-arbetet 

Arbetet för god hälsa, delaktighet och trygghet sker brett och i alla delar av förvaltningens 
verksamheter. En viktig del utgörs av det främjande och generella folkhälsoarbetet, bland annat via 
avtal och samverkan med hälso- och sjukvården. Det främsta fokusområdet för 2020 är olika insatser 
för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Det sker bland annat genom utbildningar i 
"första hjälpen vid psykisk ohälsa" för medarbetare i förvaltningen, utbildning för alla elever i årskurs 
8 om psykisk hälsa, handlingsplan för suicidpreventivt arbete, föräldraskapsstöd och insatser kring 
hedersrelaterat våld. 

Konkurrensutsättning 
Verksamheter ska prövas om de kan utföras mer ekonomiskt på annat sätt eller av annan utförare med 
bibehållen eller högre kvalitet. Det kan ske både i samband med uppstart av ny verksamhet och i 
samband med översyn av befintlig verksamhet. Privata initiativ är välkomna inom alla områden och de 
ekonomiska förutsättningarna skall vara så förutsägbara och rättvisa som möjligt mellan olika utförare. 
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1.4 Arbetsgivarvarumärke 

Attraktiv arbetsgivare 
För att kunna konkurrera om kompetent arbetskraft och därmed säkra den framtida 
personalförsörjningen är det av största vikt att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att utveckla 
och stärka Härryda kommuns arbetsgivarvarumärke. Det personalpolitiska programmet är en 
grundpelare i det arbetet och en viktig del i att bygga en gemensam stadig grund för alla medarbetare i 
kommunen. Det personalpolitiska programmet kommer att kompletteras av förhållningssätt som ska 
prägla vår organisation och tillsammans kommer detta arbete att implementeras och bli levande i 
kommunen under 2020. Andra viktiga delar som ingår i arbetet är bland annat kompetensförsörjning, 
kompetensutveckling, ledarskapsutveckling och ledarskapsförsörjning. 

Kompetensförsörjning sticker ut som en viktig strategisk fråga eftersom det blir allt svårare att 
rekrytera och behålla behörig personal inom kommunens olika verksamheter. Att arbeta med 
införandet av alternativa kompetenser inom särskilt konkurrensutsatta verksamheter kommer vara en 
framgångsfaktor för en fortsatt god kompetensförsörjning i framtiden. 

Det ska vara lätt för nya medarbetare att skapa sig en förståelse för kommunens organisation och 
styrning. Det har därför inletts ett arbete med att ta fram en digital introduktion som kommer att bestå 
av olika mindre så kallade Nanoutbildningar som kommer att belysa viktiga delar av att vara anställd i 
Härryda kommun allt för att skapa en känsla av samhörighet och förståelse för organisationens helhet 
och det gemensamma uppdraget. 

Personalpolitiska programmet 
Kommunen kommer, inom ramen för arbetsgivarvarumärket, lägga störst vikt vid en nylansering av 
det personalpolitiska programmet (PPP) som ska medverka till att Härryda kommuns 
arbetsgivarvarumärke stärks och att en stadig grund läggs för alla medarbetare i organisationen kring 
vilken typ av arbetsgivare kommunen vill vara. Programmet ska genomsyra organisationen och är 
uppbyggt kring tre grundperspektiv; medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och samverkan. 
Programmet ska vara levande och det är viktigt att alla anställda deltar och engagerar sig i arbetet. 

 

1.5 Ekonomi 

Driftsredovisning 

Sektor, tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 

Utbildning och kultur 1 169 501 1 246 786 1 262 284 1 302 080 1 330 939 

Socialtjänst 667 865 672 212 692 999 695 942 709 333 

Nettokostnad 1 837 366 1 918 998 1 955 283 1 998 022 2 040 272 

Välfärdsnämndens anslag ökar med 121 mkr mellan 2019 och 2022. 

Utbildning och kultur ökar sin budget med 85 mkr trots att anpassningar görs inom 
förskoleverksamheten. 64 mkr av ökningen beror på elevökningar inom utbildningsverksamheterna 
och fritidsverksamheten ökar sina lokalkostnader med drygt 13 mkr. 

Socialtjänst ökar med 36 mkr. Den främsta anledningen till nettokostnadsökningen är nya boenden och 
volymförstärkningar inom sektorn. 
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Investeringsredovisning 

Sektor, tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Utbildning och kultur 12 850 16 667 12 660 16 900 12 570 11 600 14 810 

Socialtjänst 2 093 9 298 2 100 2 300 2 500 2 100 2 100 

Nettokostnad 14 943 25 965 14 760 19 200 15 070 13 700 16 910 

Välfärdsnämndens totala investeringsbudget för perioden 2020-2024 uppgår till 80 mkr. Merparten av 
investeringsbudgeten är avsedd för inventarier, upprustning av befintliga lokaler och utrustning av 
nya. Budget för nybyggnation av skolor och boenden redovisas i fastighetsfunktionens 
investeringsbudget. 

Det största enskilda projektet under perioden är inventarierinköp till nya Fagerhultskolan i Hindås och 
skolan planeras stå klar höstterminen 2021. 
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2 Sektor för utbildning och kultur 
Sektorns organisation 

 

Resultatbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan     
2021 

Plan        
2022 

Taxor och avgifter 44 353 41 719 43 424 40 894 41 134 

Hyror och arrenden 2 112 4 710 4 710 4 710 4 710 

Bidrag 88 954 55 636 51 636 51 636 51 636 

Försäljning av verksamhet och 
entreprenad 118 330 120 877 121 843 124 650 127 308 

Övriga intäkter 2 294 1 379 1 379 1 379 1 379 

Summa intäkter 256 043 224 321 222 992 223 269 226 167 

Lönekostnader 858 735 853 962 847 072 859 406 865 663 

Köp av huvudverksamhet 203 562 241 694 260 750 283 758 300 409 

Lokalhyror och markhyror 116 344 125 105 126 319 131 507 137 571 

Avskrivningar och internränta 14 523 15 919 16 019 16 469 16 469 

Övriga kostnader 232 344 234 427 235 116 234 209 236 994 

Summa kostnader 1 425 508 1 471 107 1 485 276 1 525 349 1 557 106 

Nettokostnader 1 169 501 1 246 786 1 262 284 1 302 080 1 330 939 
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Driftbudget per verksamhet 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 

Ledning 10 662 13 329 12 983 13 854 17 418 

Förskoleverksamhet 309 184 304 767 290 256 297 562 298 314 

Grundskoleverksamheten 586 963 614 622 633 079 640 364 650 104 

Ungdomsgymnasium 153 863 159 687 175 680 190 488 201 778 

Vuxenutbildning 20 689 23 856 23 847 23 847 23 847 

Kultur och Fritid 44 437 94 505 93 628 103 629 107 622 

Utveckling och Flerspråkighet 43 704 36 020 32 811 32 336 31 856 

Nettokostnad 1 169 501 1 246 786 1 262 284 1 302 080 1 330 939 

Driftbudget/plan för sektorn för utbildning och kultur innebär en nettokostnadsökning på 84,2 mkr 
under planperioden. Detta förklaras främst av fler barn och elever i sektorn motsvarande 63,8 mkr 
samt två nya idrottshallar motsvarande 13,5 mkr. 

Volymförändringar enligt befolkningsprognos 

Antalet barn i förskoleålder ökar med ca 75 barn under planperioden. Barnantalet är dock fortsatt lågt 
jämfört med tidigare perioder och beräknas vara åter på 2015 års nivå först under 2025. Antalet elever 
i grundskole- och gymnasieålder ökar under planperioden. Mellan åren 2019 och 2022 väntas antalet 
öka med närmare 240 respektive 275 elever. Ökningen inom gymnasieverksamheten kommer 
framförallt att märkas på köpta platser. 

Övriga verksamhetsförändringar 

Till följd av det lägre barnantalet inom förskola lämnar verksamheten lokalerna för Högadals förskola 
i Mölnlycke och Stommens förskola i Landvetter. Samtidigt ökar elevantalet inom grundskola och 
verksamheten flyttar därför in i Högadals förskola. För enheten Centrum för flerspråkigt lärande, CFL, 
planeras en flytt från Mölnlycke till Landvetter, då de nuvarande lokalerna i Ekdalaskolan kommer att 
användas av grundskolan från hösten 2020. Från 2020 slås förskolans bemanningsenhet ihop med 
socialtjänstens bemanningsenhet. 

Under planperioden genomförs även andra organisationsanpassningar inom förskolan så som tillfälliga 
stängningar av hela förskoleavdelningar, vilka sedan öppnar upp när barnantalet ökar. Effekten av 
stängningarna blir främst minskade personalkostnader samt minskad kostnad för måltider till ett 
belopp av 8,9 mkr. Under planperioden genomförs en minskning inom pedagogisk omsorg med tre 
dagbarnvårdartjänster motsvarande 1,3 mkr. Denna samlade kostnadsminskning får även effekten att 
bidraget till de fristående aktörerna minskar. 

Öppna förskolan genomför en minskning av en årsarbetare (åa) motsvarande 0,5 mkr under 
planperioden, vilket medför en reducering av öppethållandet. Inom förskoleverksamheten genomförs 
även en taxejustering där avdraget för allmän förskola reduceras samt att en avgift på loven börjar tas 
ut, vilket innebär en årlig intäktsökning om ca 2,5 mkr. 

Genom volymförändringen utökas grundskolans ram med 19,3 mkr till år 2022. I takt med det ökande 
elevantalet inom grundskola ökar även antalet elever inom särskolan, vilket innebär ökade kostnader 
för verksamheten om 3,3 mkr till år 2022. Fagerhultsskolan i Hindås väntas stå klar inför läsårsstart 
hösten 2021 med en lokalkostnad om 11,7 mkr per helår. 

Pris- och elevökningen inom gymnasiet utgör verksamhetens största budgetförändring och innebär en 
ökning med 37 mkr till år 2022. Under planperioden återförs också de 4 mkr som flyttades från 
gymnasiet till grundskola inför år 2018 i sin helhet. År 2022 planeras för en tillbyggnad av matsalen 
på Hulebäcksgymnasiet till en kostnad om ca 1 mkr. 
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Inom kultur och fritid märks framförallt ökade lokalkostnader för idrottshallar, vilka ökar med 
14,9 mkr till år 2022. Under våren 2021 väntas Wallenstam Arena i Mölnlycke stå klar. Även den nya 
gymnastik- och trampolinhallen i Mölnlycke är planerad att stå klar 2021. År 2022 uppgår 
lokalkostnaderna för dessa idrottshallar till 13,5 mkr. Vid sidan av dessa större projekt finns även 
mindre förändringar så som till exempel ökade kapitalkostnader, byggnation av en omklädningslokal 
samt att de tillfälliga tälthallarna tas ur bruk. År 2022 uppgår nettokostnadsökningen av dessa 
förändringar till 1,4 mkr. 

Anslaget för det treåriga projektet Föreningsnavet utgår enligt plan från och med år 2020. Arbetet 
kommer dock att drivas vidare i viss mån inom ramen för Fritidsbanken. Vidare tas budget för 
investeringsbidrag om 1 mkr bort, vilket inte ska förväxlas med övriga föreningsbidrag om 4,2 mkr 
som kommer att finnas kvar. 

Kulturverksamheten ansvarar för två kulturhus i Mölnlycke respektive Landvetter, bibliotek i fyra 
delar av kommunen samt kulturskola för elever i både Härryda och Bollebygd. Från och med år 2020 
minskar budgeten med 1 mkr motsvarande en bibliotekarie och en kulturskollärartjänst. 

Vuxenutbildningens anslag minskar med 0,3 mkr under planperioden. Verksamheten erbjuder 
utbildning för vuxna på flera olika nivåer och med olika inriktning, där delar är helt eller delvis 
statsbidragsfinansierade. Det finns en flexibilitet i organisationen och möjlighet att ställa om vid 
behov. 

Inom verksamheten utveckling och flerspråkighet (UF), som arbetar sektorsövergripande med fokus 
på för- och grundskola, finns ett antal förändringar. Verksamheten minskar med sammanlagt sex 
tjänster, varav tre verksamhetsutvecklare och två psykologer samt en talpedagog och en förskollärare 
som tillsammans utgör en heltid. Lokalerna på Åvägen i Mölnlycke som använts av 
återanvändningscentret ÅterC och resurscentret Tellus sägs upp. Totalt innebär dessa förändringar en 
minskning av ramen med 5,4 mkr år 2022. 

Sektorn har en utbytesplan för IKT-verktyg till pedagoger och verksamhet i form av en rullande 
budget mellan förskola, grundskola och gymnasium. År 2020 tillfaller 4,5 mkr grundskola, år 2021 får 
förskola 1,3 mkr och år 2022 går 1,5 mkr till gymnasiet. 

Investeringsbudget 

tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan     
2022 

Plan     
2023 

Plan     
2024 

Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 

Utgift 12 850 1 667 12 660 16 900 12 570 11 600 14 810 

Nettoutgift 12 850 1 667 12 660 16 900 12 570 11 600 14 810 

Den sammanlagda investeringsvolymen under perioden uppgår till 68,5 mkr. Huvuddelen av 
investeringarna består av utbyte av inventarier. Övriga investeringar har anknytning till de objekt som 
finns upptagna i lokalresursplanen. Det största objektet under planperioden utgörs av inventarier till 
Fagerhultsskolan i Hindås. Inventarier till idrottshallar finns under sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd. 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Övergripande politiska inriktningar redovisas i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen 
för perioden 2019-2022. Sektorn ska kontinuerligt pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan 
utförare än kommunen. 
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Den bästa utbildningen i Sverige ska erbjudas. Viktigt är också att arbeta med att stärka barns och 
unga vuxnas psykiska hälsa. 

Plan för genomförande 
Sektorn samverkar med fristående aktörer, både på regelbunden basis med de som funnits länge i 
kommunen och vid behov i samband med till exempel nyetablering. Sektorn samarbetar också med 
andra aktörer, både kommunala och privata, för att bland annat säkerställa alla gymnasieelevers 
skolgång samt för att tillmötesgå studerandes önskemål om vuxenutbildning.  
 
För att nå målet om att sektorn ska erbjuda den bästa utbildningen i Sverige har ett antal faktorer 
identifierats. En förutsättning är ökad likvärdighet mellan kommunens grundskolor. Två 
fokusområden för utveckling av verksamheten under planperioden är kvaliteten i undervisningen och 
ledarskapet i klassrummet. Utbildningen ska vara evidensbaserad.  
 
Inom gymnasiet bedrivs skolutveckling för att ständigt förbättra verksamheten och säkerställa att 
pedagogiken bygger på vetenskaplig grund. Dessutom lyfts kompetensutveckling av personal fram 
som en nyckelfaktor. Även vuxenutbildningen arbetar med omvärldsanalys och vidareutbildning av 
personal för att kunna erbjuda bästa möjliga undervisning.  
 
En fullgjord skolgång är en stark faktor för god hälsa senare i livet. Utveckling och flerspråkighet har 
ett särskilt uppdrag att främja barn och ungas psykiska hälsa. Verksamheten arbetar utifrån VästKoms 
handlingsplan för psykisk hälsa och erbjuder bland annat föräldraskapsstöd och närvarofrämjande 
insatser för elever med hög skolfrånvaro. 

 

2.1 Förskola 

Grunduppdrag 
Verksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem och öppen förskola. 
Styrdokument för förskolan är skollagen och läroplanen (Lpfö) för förskolan, samt de kommunala 
politiska målen för verksamheten. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och är det 
första steget i barnens utbildning. Förskolan vilar på demokratins grund och ska erbjuda barnen en god 
pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 
 
I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar främjas. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 
lockar till lek och aktivitet och ska inspirera barnen att utforska världen. I förskolan ska barnen möta 
vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet 
och barngruppen (Skolverket, 98/16). 
 
Alla som arbetar i verksamheterna ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, 
andra och sin omvärld. Verksamheten ska vara utmanande och stimulerande så att alla barn och unga 
kan lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Lärmiljöerna ska vara trygga, 
kreativa och inspirera till nyfikenhet och lärande samt präglas av samarbete, delaktighet och inflytande 
för barn och unga. Barn och unga ska ges möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt 
och med många uttrycksmedel. 
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Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Antal barn/vuxen i förskolan, egen regi 4,6 4,7 4,7 4,7 5 

Antal barn/vuxna i pedagogisk omsorg, 
egen regi 3,7 4,5 4,9 4,2 4,3 

Heltidstjänster med 
förskollärarlegitimation, kommunal regi, 
andel (%) 

 47 48 52 50 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Invånare i kommunen, 1-5 år 2 610 2 516 2 516 2 576 2 591 

Nettokostnad i tkr/inv 1-5 år 118 121 113 113 112 

Inskrivna barn förskolan, egen regi 2 098 1 972 1 950 1 996 2 008 

Inskrivna barn pedagogisk omsorg, egen 
regi 129 135 135 135 135 

Köpta platser 263 285 285 290 290 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska verka för att både verksamhetsform (förskola/familjedaghem) och driftsform (egen 
regi/extern regi) är valbar för vårdnadshavaren. I den egna verksamheten ska barngruppsstorlekarna 
för de minsta barnen inte öka, helst minska. 

Plan för genomförande 
I Härryda kommun kan vårdnadshavare fritt välja verksamhetsform (förskola eller familjedaghem) och 
driftsform (fristående eller kommunal) för sitt barn. I kommunen finns kommunala förskolor och 
familjedaghem samt sju fristående förskolor och ett fristående familjedaghem. Utöver detta kan 
vårdnadshavare välja fristående eller kommunal verksamhet som bedrivs i någon närliggande 
kommun. Inom de kommunala verksamheterna kan samtliga barn ges plats i den verksamhetsform 
(förskola eller familjedaghem) som vårdnadshavarna har önskat. På Härryda kommuns webbsida kan 
vårdnadshavarna hitta information om samtliga verksamheter, både kommunala och fristående som 
finns i kommunen. 
Förskolorna arbetar med att dela in barnen i mindre grupper under dagen. Antal barn per pedagog är 
ett mått som anger i hur stor utsträckning dessa gruppindelningar är möjlig. Med rådande ekonomi har 
vi inte möjlighet att minska barngruppernas storlek eller minska antalet barn per pedagog utan det är 
en organisationsfråga på enheten. 
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2.2 Grundskola 

Grunduppdrag 
Verksamheten bedrivs i form av grundskola, förskoleklass, fritidshem och grundsärskola. 
Styrdokumenten är skollagen, grundskoleförordningen och läroplanen, Lgr 11 med sina kursplaner, 
samt de kommunala politiska målen för verksamheten. 
 
Verksamhetens uppdrag är att främja lärande där eleven ska stödjas, stimuleras och utmanas att 
inhämta kunskaper för att nå gymnasiebehörighet. Verksamheten ska uppväga skillnader i elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen samt arbeta för en hög och likvärdig kvalitet. I 
samarbete med hemmen ska verksamheten främja elevernas utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar. Verksamheten ska präglas av omsorg om individen. 
 
Verksamheten har i uppdrag att främja demokratiska värden och förbereda eleverna för att leva och 
verka i samhället. Eleverna ska utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med 
andra. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och 
en snabb förändringstakt. Verksamhetens uppdrag är att arbeta för att eleverna utvecklar sin förmåga 
till kritiskt tänkande och att kunna analysera ur olika perspektiv. 
 
Alla som arbetar i verksamheterna ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, 
andra och sin omvärld. Verksamheterna ska vara utmanande och stimulerande så att alla barn och unga 
kan lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Lärmiljöerna ska vara trygga, 
kreativa och inspirera till nyfikenhet och lärande samt präglas av samarbete, delaktighet och inflytande 
för barn och unga. Barn och unga ska ges möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt 
och med många uttrycksmedel. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Elever i åk 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, hemkommun, andel 92,1 92,2 93,4 93,1 91,3 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i 
skolan, positiva svar, andel 87 87 82 82,3 84 

Lärare (heltidstjänster) med 
lärarlegitimation och behörighet i minst 
ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala 
skolor, andel. 

78,2 79,3 80 77,8 78 

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk 
högskoleexamen, andel 49,7 45 47 47,7 48 
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Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Invånare i kommunen, 6-15 år 5 986 6 051 6 197 6 240 6 337 

Nettokostnad i tkr/inv, 6-15 år 98 98 102 102 102 

Elever i kommunal grundskola inkl 
förskoleklass 5 196 5 340 5 498 5 583 5 662 

-varav sålda platser 87 95 80 79 81 

Andel inskrivna elever i fritidshem i åk F-
3, % 93 93 93 93 93 

Köpta platser, grundskola och 
förskoleklass 727 699 678 658 650 

Elever mottagna i särskola 44 51 57 64 63 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska sträva mot att bli Sveriges bästa grundskola och alla elever ska, utifrån sina 
förutsättningar, utmanas för att utvecklas och kunskapsresultaten ska öka. Arbetet med skolutveckling 
ska drivas i samverkan mellan politik, förvaltning och personalföreträdare. Verksamheten ska också 
verka för att skolor med annan huvudman kan etableras i kommunen. 

Plan för genomförande 
För att nå Sveriges bästa grundskola måste likvärdigheten i kommunens skolor öka. Grundskolan har 
tagit fram två utvecklingsfokus för 2019-2021. Dessa är kvalitet i undervisningen och ledarskapet i 
klassrummet. Fokusområdena har tagits fram utifrån det systematiska kvalitetsarbetet som visar behov 
av mer utmanande, kreativ och anpassad undervisning samt ett tydligare ledarskap i klassrummet. 
Detta för att skapa goda förutsättningar för elevens lärande och öka måluppfyllelsen. Undervisningen 
vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  
 
Rektorerna har påbörjat en utbildningsinsats med skolforskare från Göteborgs universitet för att 
ytterligare öka sin kompetens att styra och leda sin skolenhet. Rektorerna fördjupar sig i sin skolas 
utvecklingsområden och tar fram ledarhandlingar som styr och leder skolans arbete i rätt riktning.  
 
En gemensam elevhälsoplan kommer att tas fram med ledningssystem, rutiner och ansvarsfördelning 
för att säkerställa ett likvärdigt elevhälsoarbete. Arbetsmiljön för elever och personal ska ge god 
studiero.  
 
Vid etablering av nya fristående grundskolor ska kommunen verka för att säkerställa ett gott samarbete 
och goda samverkansformer kring gemensamma frågeställningar. 

 

Page 908 of 1185



18(36) 

2.3 Gymnasium 

Grunduppdrag 
Kommunen ansvarar för att erbjuda alla ungdomar i gymnasieåldern hela det utbud av nationella 
program och inriktningar som den svenska gymnasieskolan och gymnasiesärskolan omfattar, oavsett 
om dessa erbjuds i egen regi eller inte. Utöver de nationella programmen erbjuds även utbildningar 
med av regeringen bestämt riksintag. Kommunen har tecknat samverkansavtal inom GR 
(Göteborgsregionens kommunalförbund) för att möjliggöra ett brett utbildningsutbud för kommunens 
ungdomar. Gymnasieskolan regleras genom skollagen, gymnasieförordningen och läroplan 2011 (Gy 
11) samt ämnes- och kursplaner. 
 
Gymnasieverksamhetens övergripande uppdrag i Härryda kommun är att förmedla kunskaper och 
stödja elever så att de kan nå gymnasieexamen inom högskoleförberedande program och 
yrkesprogram. Verksamheten är en frivillig skolform och målgruppen är elever som är mellan 16-20 
år. Verksamheten ska alltid möta varje elev utifrån hens behov och förutsättningar. 
 
Den pedagogiska målsättningen, Hulebäcksgymnasiets ledstjärnor, är att eleven under sin studietid på 
ungdomsgymnasiet ska må bra, vara trygg och trivas, samt klara av sina studier och nå målen för sin 
utbildning. För att nå dit krävs att verksamheten skapar förutsättningar så att eleven: 
 
•Lär sig att se helheten i sina studier 
•Är delaktig och har inflytande 
•Utvecklar en social kompetens 
•Blir medveten om sitt lärande 
 
Det kommunala ungdomsgymnasiet erbjuder fyra yrkesprogram och fem högskoleförberedande 
program. Vidare erbjuder gymnasiet utbildning för de elever som inte är behöriga genom 
introduktionsprogrammen, där till exempel språkintroduktion är ett av alternativen. Målsättningen är 
att den obehöriga eleven ska bli behörig till ett nationellt program eller komma ut i arbete. 
 
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ligger också på gymnasieverksamheten. Aktivitetsansvaret 
innebär att följa upp och hålla sig informerad om de elever folkbokförd i kommunen som fullgjort sin 
skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller fullföljer ett nationella program på 
gymnasieskolan. Ansvaret innebär även att bidra med insatser som möjliggör för den unge att starta 
upp eller fullfölja gymnasial utbildning. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
andel (%) 82,9 79,2 78 81,3 81,3 

Lärare med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne, andel (%) 94,4 95,9 94,9 95,5 95,5 

Enkät år 2: Jag är nöjd med min skola 
som helhet, andel positiva svar (%)  88,4  89,9 89,9 
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Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal elever på Hulebäcksgymnasiet 1 716 1 729 1 719 1 700 1 700 

Antal ungdomar i gymnasieverksamhet, 
Härryda kommun 1 406 1 448 1 546 1 651 1 725 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska erbjuda den bästa utbildningen i Sverige och alla elever ska, utifrån sina 
förutsättningar, utmanas för att utvecklas. Andelen elever med examen inom fyra år, inklusive IV/IM, 
ska fortsätta att öka. Arbetet med skolutveckling ska drivas i samverkan mellan politik, förvaltning 
och personalföreträdare. Verksamheten ska också verka för att skolor med annan huvudman kan 
etableras i kommunen. 

Plan för genomförande 
För att nå målet om att verksamheten ska erbjuda den bästa utbildningen i Sverige behöver 
verksamheten ligga i framkant med skolutveckling och använda pedagogiska metoder som bygger på 
vetenskaplig grund. Därför har Hulebäcksgymnasiet ett skolutvecklingsråd där förstelärare och 
skolledning möts för att diskutera och vidareutveckla skolan. Tillsammans med arbetslagen skapas en 
kompassriktning där verksamheten arbetar med att ta fram en plan för hur skolan ska se ut år 2040 och 
vad verksamheten måste göra för att komma dit. Planen utgår från de politiska inriktningsmålen, 
forskning från SKL med avseende på kompetensförsörjning samt den nationella 
digitaliseringsstrategin. Hulebäcksgymnasiet har även målsättning att starta upp ett samarbete med 
Peder Skrivares gymnasieskola i Varberg för att kvalitetssäkra den vetenskapliga grunden genom att 
spegla oss mot annan likvärdig aktör inom utbildningssektorn.  
 
För att Härryda kommun ska kunna erbjuda den bästa utbildningen i Sverige krävs förutom en 
kompassriktning ett väl fungerande samarbete med näringslivet, högskolor och universitet. Vi vill via 
samarbeten säkerhetsställa att våra elever får den kunskap de behöver ha med sig efter avslutade 
gymnasiestudier. Skolan arbetar för att andelen elever som tar examen ska öka.  
 
För att vår utbildning ska vara bäst i Sverige krävs att den bästa personalen arbetar på 
Hulebäcksgymnasiet. Detta vill verksamheten säkerställa genom att satsa på kompetensutveckling i 
linje med vår kompassriktning samt tillsammans med personalfunktionen arbeta för att renodla 
läraruppdraget. På Hulebäcksgymnasiet ska det vara lätt att vara lärare och rektor ska ha tillgång till 
stödfunktioner som underlättar uppdraget för både lärare och elevhälsans personal. Arbetsmiljön för 
elever och personal ska ge god studiero.  
 
Gymnasieverksamheten i Härryda kommun har vid sidan av Hulebäcksgymnasiet även ett ansvar i att 
säkerställa att alla ungdomar 16-20 år folkbokförda i Härryda kommun får en god gymnasial 
utbildning. För att säkerställa detta samarbetar verksamhetschefen för gymnasiet både med 
kommunala och fristående aktörer i regionen. Fridaskolan har ansökt om att starta gymnasieskola HT-
2020 och verksamhetschef och sektorchef har tillsammans med skolledningen på Fridaskolan haft 
flera möten för att möjliggöra ett gott samarbete skolorna emellan. 
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2.4 Vuxenutbildning 

Grunduppdrag 
Vuxenutbildningens övergripande uppdrag är att förmedla kunskaper och stödja elever och studerande 
så att de kan arbeta och verka i samhället eller fortsätta studera under hela sin yrkesverksamma tid. 
Medborgarna ska ha möjlighet att skola om sig med hjälp av gymnasial vuxenutbildning, både 
teoretiska och praktiska kurser. Rättigheten gäller även behörighetsgivande kurser för högskolestudier 
samt för vissa yrkeshögskoleutbildningar. 
 
Uppdraget är att möta kommuninvånarnas och övriga sökandes behov av studie- och yrkesvägledning 
och utbildning på olika nivåer. Verksamhetens målgrupp är heterogen och eleverna/de studerande är 
individer med mycket olika bakgrund och varierande ålder (från 20 år och uppåt). Verksamheten ska 
alltid möta varje elev/studerande utifrån hens behov och förutsättningar. 
 
Skollagen reglerar de skolformer som finns för den kommunala vuxenutbildningen. Skolformerna är 
följande: vuxenutbildning på grundläggande (gruv) och gymnasial nivå, utbildning i svenska för 
invandrare (SFI), samt särskild utbildning för vuxna (särvux). 
 
Vuxenutbildningen bedriver verksamhet inom samtliga dessa skolformer. Utöver detta anordnas 
yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar. Yrkeshögskolan regleras av lagen om 
yrkeshögskolan. Kommunen ingår även i ett samverkansavtal med Göteborgsregionen gällande 
vuxenutbildning (yrkesvuxutbildningar, yrkesvuxutbildningar med språkstöd samt lärlingsutbildning). 
Dessa utbildningar regleras av förordning om statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning och fokus 
för utbildningarna är arbetsmarknadens behov av arbetskraft. 

Kvalitetsindikatorer 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal studerande, individer 1 339 1 250 1 250 1 280 1 300 

Antal heltidsplatser gymnasial utbildning 182 200 205 215 235 

Antal deltagare SFI 334 250 210 170 140 

Antal deltagare Gruv 182 180 200 225 260 

Antal deltagare inom GR 80 70 70 70 70 

Antal studerande i annan kommun 47 70 70 70 70 

Antal deltagare inom YH 320 350 250 280 320 

Antal deltagare inom uppdragsutbildning 0 30 25 25 25 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska erbjuda den bästa utbildningen i Sverige och alla elever ska, utifrån sina 
förutsättningar, utmanas för att utvecklas. Detta ska bidra till det prioriterade uppdraget om en låg 
arbetslöshet och ett lågt försörjningsstöd i kommunen, i enlighet med arbetet inom Härryda framtid. 
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Arbetet med skolutveckling ska drivas i samverkan mellan politik, förvaltning och 
personalföreträdare. Verksamheten ska också verka för att delar av utbildningen kan bedrivas i annan 
regi. 

Plan för genomförande 
Vuxenutbildningen i Härryda kommun ger lärarna de förutsättningar de behöver för att vara en 
vuxenutbildning i toppklass. En strukturerad fortbildning av personalen i för skolan aktuella ämnen 
håller kunskapsnivån hos lärarna på en hög nivå, vilket borgar för en god undervisning. 
Vuxenutbildningen arbetar för att ta fram utbildningar som ska leda till jobb. Ett gott exempel är vår 
utbildning till fordonsmekaniker med språkstöd som riktar sig till nyanlända med erfarenhet inom 
fordonsbranchen. I utbildningen är svenskundervisningen inkorporerad i utbildningens alla moment. 
Efter avklarad utbildning går ca 93 procent direkt till arbete. Utifrån Härryda kommuns storlek 
samarbetar vuxenutbildningen med privata aktörer för att bredda vårt utbud av undervisning så att 
kommunens invånare ska ha möjlighet att läsa det de efterfrågar. 

 

2.5 Kultur och fritid 

Grunduppdrag 
Kulturverksamheten ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Verksamheten ska främja kulturens ställning i kommunen 
och intresset för bildning, upplysning och kulturell verksamhet i övrigt. Verksamheten bidrar genom 
ett brett och professionellt kulturutbud till en god livskvalitet för medborgarna. 
 
Verksamheten ska vara väl känd och tillgänglig så att alla medborgare erbjuds goda möjligheter att 
delta. Kulturen ska vara en självklar och tydlig del av samhällsbygget och präglas av ett innehåll som 
utifrån en demokratisk värdegrund fokuserar på frågor om öppenhet, tolerans och om allas lika värde. 
 
Kulturskolan ska skapa förutsättningar för att ge alla barn och unga rätt till kulturella upplevelser och 
konstnärligt utövande. Kulturskolan ger barn och unga möjligheter att växa genom konst och kultur. 
Kulturskolan omfattar kursverksamhet för åldrarna 5-20 år och samverkar med grund- och 
gymnasieskolan samt deltar i regionala och internationella samarbeten. 
 
Kulturhusen och biblioteken är platser med rum för upplevelser, inspiration, skapande, lärande och 
möten. I kulturhusen samsas bibliotek med ateljé, utställningsytor, dansgolv, plats för föreningsliv och 
scener. Kulturhusen och biblioteken ska vara en synlig och självklar resurs och spela en central roll för 
människors kulturliv. De ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser och ge utrymme för var och 
en att utveckla sina skapande förmågor. 
 
Den offentliga konsten är en viktig del av kommunens identitet och i samhällsbygget. Verksamhetens 
arbete med den offentliga konsten sker i bred samverkan med andra sektorer i kommunen och i dialog 
med medborgarna. 
 
Den lagstiftning som är särskilt inriktad mot verksamheten är bibliotekslagen. 
 
Fritid ungdom arbetar främjande och relationsskapande på olika mötesplatser för alla kommunens 
ungdomar i åldersgruppen 12-20 år. Enheten har också ett kommunövergripande uppdrag att arbeta 
med ungas inflytande i frågor som rör deras vardag och framtid.  
 
Föreningsservice främjar och stöttar kommunens föreningsliv genom konsultation och samverkan, 
bidragsgivning samt administrativt stöd via Föreningsnavet. Enheten ansvarar för fördelning och 
uthyrning av träningstider i idrottsanläggningar till föreningar, uthyrning av anläggningar och lokaler 
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till privatpersoner samt handläggning av lotteritillstånd utifrån lotterilagen. Sommartid tillhandahåller 
enheten simskoleverksamhet i kommunens olika delar. 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal kursplatser i kulturskolans 
terminskurser 1 726 1 720 1 650 1 650 1 650 

Antal utlån biblioteken 380 000 440 000 40 000 40 000 40 000 

Antal besök kulturhuset 496 690 500 000 500 000 500 000 500 000 

Antal ungdomar 7-20 år, Härryda 
kommun 7 589 7 767 7 800 7 800 7 800 

Antal mötesplatser som Fritid ungdom 
ansvarar för eller stödjer 8 9 7 7 7 

Antal bidragsberättigade föreningar  130 132 132 130 

Antal barn som deltar i simskolan  260 250 250 250 

Antal deltagartillfällen (LOK-stöd)  281 000 280 000 280 000 280 000 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Det är viktigt med öppenhet och transparens avseende arbetet med konstnärlig utsmyckning i 
offentliga miljöer och att möjlighet till inflytande ges till kommuninvånarna. Verksamheten ska också 
verka för att långsiktigt tillse tillgången till idrotts- och föreningsanläggningar och möjligheten för 
medborgarnas möjlighet till rekreation och aktiv fritid. 
 
Genom att i varje fråga beakta effekterna på medborgarnas möjlighet till rekreation och en aktiv och 
hälsosam fritid befäster Härryda kommun sin plats som det självklara valet för nyinflyttning och 
etablering. 

Plan för genomförande 
Offentlig konst 
En viktig och betydelsefull del av arbetet med den offentliga konsten är medborgarnas delaktighet och 
insyn i arbetet. Enligt den ordning för hantering av den offentliga konsten som kommunen har beslutat 
om och som verksamheten följer, görs varje gång konst upphandlas en bedömning om i vilken del av 
processen en medborgardialog kan föras. Inför de konstprojekt som påbörjats från och med hösten 
2018 har olika typer av dialog med medborgare och brukare skett utifrån projektens differentierade 
förutsättningar. Dels har öppna dialoger med medborgare förts i konstprojekten vid Mölnlycke 
fabriker – Skulptur vid Massetjärn och Ny idrottsarena – och dels har samverkan med brukare skett 
inför det påbörjade projektet på Säteriets bostadsområde genom skola och fastighetsägare 
(dialogprocess). Inför kommande konstprojekt är ambitionen att starta dessa i ett tidigt skede av 
byggprocessen, i samband med planarbetet, för att på så sätt kunna få fler involverade i projekten.  
 
Rekreation och fritid 
I syfte att maximera beläggningen av de idrotts- och föreningsanläggningar som finns tillgängliga i 
Härryda kommun kommer fritidsverksamheten att se över bokningsrutiner och marknadsföring av 
anläggningarna. Detta för att säkerställa en tydlig kommunikation som gör det enkelt för medborgarna 
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att utnyttja idrotts- och föreningsanläggningarna på bästa vis. Då ambitionen är att verka för alla 
medborgares möjlighet till rekreation och en aktiv och hälsosam fritid, kommer verksamheten se över 
tillgängligheten utifrån ett likabehandlingsperspektiv och särskilt undersöka tillgänglighet och 
fritidsutbud för personer med funktionsvariationer. Kultur- och fritidsverksamheten kommer också att 
arbeta med att utveckla några av de fritids- och rekreationsytor som finns i kommunen, bland annat 
genom att ta en aktiv roll i utvecklingen av området kring Råda säteri. 

 

2.6 Utveckling och flerspråkighet 

Grunduppdrag 
Verksamheten Utveckling och flerspråkighet (UF) består av två enheter: Utvecklings- och stödenheten 
(USE) och Centrum för Flerspråkigt lärande (CFL). Både USE och CFL stödjer och samverkar med 
för- och grundskola i syfte att utveckla en hög och likvärdig kvalitet. 
 
USE har i uppdrag att utifrån behov erbjuda och organisera handledning och professionsutveckling. 
Inom enheten finns specialistkompetens inom elevhälsa samt verksamhetsutveckling med inriktning 
på bland annat digitalisering, hälsa, kommunikation, demokrati och inflytandefrågor.  
 
CFL har i uppdrag att introducera, kartlägga och undervisa nyanlända barn, elever och familjer på 
mottagningsenheten Välkomsten. I detta ingår även att stödja ledare och pedagoger i arbetet med 
mottagandet av nyanlända. CFL erbjuder också studiehandledning och modersmål. Syftet är att ge 
goda förutsättningar för nyanlända barn och elever att klara sin skolgång. 
 
Arbetet inom UF utgår från den gemensamma helhetsidén - Rötter och Vingar. Målet är trygga barn 
och unga som lär och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal elever som erbjuds 
modersmålsundervisning 320 340 360 370 380 

Antal språk som erbjuds inom 
modersmålsundervisning 18 18 21 22 23 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska arbeta för att alla elever, utifrån sina förutsättningar, ska utmanas för att utvecklas 
och arbeta med att stärka barns och unga vuxnas psykiska hälsa. 

Plan för genomförande 
Utifrån dialog med sektorchef/skolchef ges riktade uppdrag för att utveckla kvaliteten i sektorn. 
 
Verksamheten ska bidra till att utveckla effektiva lösningar med hjälp av digitaliseringens möjligheter. 
En plan för arbetet med digitalisering kommer att utarbetas under perioden i samverkan med övriga 
verksamheter i sektorn. 
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Ett uppdrag under planperioden är att stödja och utveckla skolornas analys av elevernas resultat och 
måluppfyllelse så att det systematiska kvalitetsarbetet leder till utveckling av undervisningen. 
Kommunens förstelärare är en viktig del i skolutvecklingen och ett omtag ska ske i dialog med 
rektorerna för att öka möjligheterna att använda förstelärarna på ett mer effektivt sätt. 
 
För att säkerställa ett likvärdigt främjande och förebyggande elevhälsoarbete kommer en gemensam 
elevhälsoplan tas fram under 2020. Planen kommer ta sin utgångspunkt i genomlysningen av barn- 
och elevhälsan som genomfördes under våren 2019. 
 
En fullgjord skolgång är en stark faktor för god hälsa senare i livet. UF arbetar med förebyggande och 
främjande arbete riktade till skolorna utifrån gällande styrdokument och utifrån VästKoms 
handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020. Exempel på insatser är arbetet för tillgängliga, kreativa 
och anpassade lärmiljöer, föräldraskapsstöd, närvarofrämjande åtgärder, tidiga samordnade insatser i 
samverkan med socialtjänst och vården, ANDTS och införandet av SIP (samordnad individuell plan). 
 
För att ytterligare stärka barn och ungas psykiska hälsa och uppmärksamma att Barnkonventionen blir 
lag kommer insatser att genomföras under 2020. Ett särskilt fokus kommer att vara barn och elevers 
möjlighet till delaktighet och inflytande. 
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3 Sektor för socialtjänst 
Sektorns organisation 

 
  

Sektorn för socialtjänst har som uppdrag att bidra till goda och jämlika livsvillkor hela livet för 
människor som bor och vistas i Härryda kommun. Detta uppnås genom att erbjuda äldreomsorg, stöd 
till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, 
flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder. 

Socialtjänsten ska genom en rättssäker och samlad myndighetsutövning säkerställa att brukare får den 
hjälp och det stöd de är i behov av. Insatserna ska vara kvalitetssäkrade och evidensbaserade samt 
utföras med respekt för människors självbestämmande och integritet. 

Sektorn ska omvärldsbevaka och resurserna ska användas på ett effektivt sätt utifrån lagstiftningens 
krav och anpassas vid nya förutsättningar och förändrade behov. Sektorn ska sträva mot att vara en 
serviceorganisation med myndighetsansvar, där varje enskilt möte mellan invånare och medarbetare i 
sektorn präglas av service och kvalitet. 

Sektorn ska vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar långsiktigt för att skapa stabilitet i 
organisationen. 
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Resultatbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan     
2021 

Plan        
2022 

Taxor och avgifter 23 723 21 787 25 642 25 642 27 317 

Hyror och arrenden 33 626 24 720 26 390 26 590 26 915 

Bidrag 86 578 39 421 37 939 37 939 37 939 

Försäljning av verksamhet och 
entreprenad 83 913 432 432 432 432 

Övriga intäkter 608 102 102 102 102 

Summa intäkter 228 448 86 462 90 505 90 705 92 705 

Lönekostnader 488 948 413 453 404 139 403 628 404 527 

Köp av huvudverksamhet 209 232 173 058 210 376 213 921 227 665 

Lokalhyror och markhyror 56 362 54 901 52 866 52 975 54 266 

Avskrivningar och internränta 4 093 5 290 5 290 5 290 5 290 

Övriga kostnader 137 679 111 972 110 833 110 833 110 290 

Summa kostnader 896 313 758 674 783 504 786 647 802 038 

Nettokostnader 667 865 672 212 692 999 695 942 709 333 

Driftbudget per verksamhet 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 

Ledning och administration 35 647 43 859 79 563 80 898 91 810 

Vård och omsorg 184 253 195 099 197 630 198 173 193 719 

Hälsa och bistånd 146 054 161 394 162 703 165 303 166 200 

Funktionsstöd 158 255 155 101 138 010 137 723 143 759 

Integration och arbetsmarknad 34 284 38 973 39 016 37 768 37 768 

Barn och familj 109 372 77 786 76 077 76 077 76 077 

Nettokostnad 667 865 672 212 692 999 695 942 709 333 

Driftbudget/plan för sektorn socialtjänst innebär en kostnadsökning på 43,4 mkr och en intäktsökning 
på 6,2 mkr, jämfört med budget 2019. Det innebär en nettokostnadsökning på 37,1 mkr under 
planperioden. Den främsta anledningen till nettokostnadsökningen är nya boenden och 
volymförstärkningar inom sektorn. 

Nya boenden och volymökning 

Det planerade särskilda boendet på Säteriet som var planerat att driftsättas i slutet av 2019 är 
framskjutet till 2022. Tidigare planerades för 40 platser men nu planeras för 54 platser och därför 
utökas budgeten för ytterligare 14 platser 2022. De budgeterade medlen för denna verksamhet kommer 
fram till öppnandet 2022 att användas till alternativ kostnad för köpta platser, köpt korttidsvård, 
hemtjänst och en tillfällig utökning av permanentplatser på Ekdalagården. 

I lokalresursplanen (LRP) ligger utökning av boenden inom funktionsstöd. Enligt plan ska ett nytt 
serviceboende driftsättas i Landvetter 2021 och ytterligare två nya boenden öppnas i Mölnlycke 2022. 
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Med anledning av volymökningar baserat på befolkningsprognosen förstärks budgeten inom personlig 
assistans från 2020 med 0,5 mkr och ytterligare 0,5 mkr 2021. Även hemtjänst förstärks med 
anledning av volymökning, 2,1 mkr 2021 och ytterligare 3,4 mkr 2022. Vidare förstärks budgeten 
tillfälligt för ledsagare och avlösare under planperioden med 1,0 mkr. 

Med anledning av ett ökat behov av skyddat boende och handläggning av ärenden gällande våld i nära 
relation förstärks verksamheten tillfälligt under planperioden med 1 åa socialsekreterare samt ett 
budgettillskott för skyddade boenden, med start 2020. 

Under planperioden utökas kostnadsramen för socialtjänst tillfälligt för att underskotten inom bland 
annat försörjningsstöd, placeringskostnader av barn och unga och köpta platser inom funktionsstöd. 

Ytterligare verksamhetsförändringar 

Under planperioden genomförs förändringar inom dagverksamhet för äldre genom att minska 
kostnadsbudgeten 1 åa på dagverksamheten Liljan. Vidare tas samtliga 2 metodhandledare bort inom 
vård och omsorg. Enligt flerårsplanen förstärks verksamheten med 1 åa metodhandledare 2021. 

Från 2020 görs kostnadsminskningar inom funktionsstöd. Inom boende i egen regi minskas 
kostnadsbudgeten med 2,7 mkr främst genom minskad personalbudget. Inom daglig verksamhet 
minskas budgeten med 3,8 mkr. Kostnadsminskningen innebär ett förändrat innehåll i den dagliga 
verksamheten och en minskad personaltäthet. En ytterligare kostnadsminskning genomförs 2021 
genom omfördelning av platser och resurser mellan befintliga boenden i egen regi och det nya 
serviceboendet i Landvetter. 

Inom verksamheten barn och familj förstärks barn- och ungdomsenheten med 1 åa socialsekreterare. 
Inom förebyggande arbete barn och unga görs kostnadsminskningar under planperioden, där 
Kraftkällan minskas med 1,5 åa socialsekreterare från 2020 och 1,6 åa socialsekreterare på 
kommunens familjecentraler. Den tillfälligt höjda kostnadsramen för köpta platser inom HVB minskas 
med 4,0 mkr 2020. 

2019 inrättades en tjänst inom socialpsykiatri och ytterligare en tjänst inrättas 2020 för att möta 
behovet inom det socialpsykiatriska området. 

Inom försörjningsstöd infördes 2019 två tjänster under en projekttid av två år för att aktivt arbeta med 
långvariga försörjningsstödsärenden. Denna tillfälliga förstärkning tas bort 2021. Inom 
arbetsmarknadsenheten görs en besparing på 0,7 mkr genom att kommunen går ur 
Samordningsförbundet Insjöriket. 

Utifrån tidigare plan justeras budgeten för administrativa assistenter. Enligt tidigare plan finns en 
utökning av assistenter med totalt 2 åa för sektorn 2020. 1,5 åa av dessa tas bort och 0,5 åa skjuts fram 
till 2021. Inom vård och omsorg minskas dessutom befintlig budget med 1 åa assistent från 2020. 

Vidare budgeteras för ökade taxor och avgifter inom äldreomsorgen med 0,7 mkr och den borttagna 
hyressubvention som beslutades under 2019 har budgeterats med helårseffekt 2020. 

Med anledning av pågående upphandling och planerad extern drift av ett gruppboende och en daglig 
verksamhet flyttas befintlig budget för denna verksamhet till ledning. 

Budget för 1,0 åa sjuksköterska flyttas från ledning till sjuksköterskeenheten för att svara upp mot 
behovet av specialistkompetens inom psykiatri och demens. 
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Investeringsbudget 

tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan     
2022 

Plan     
2023 

Plan     
2024 

Inkomst 122 0 0 0 0 0 0 

Utgift 2 215 9 298 2 100 2 300 2 500 2 100 2 100 

Nettoutgift 2 093 9 298 2 100 2 300 2 500 2 100 2 100 

I investeringsbudgeten finns anslag för it-inventarier och reinvesteringar (förnyelse av inventarier) 
samt investeringar med anknytning till de objekt som finns upptagna i lokalresursplanen. 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Övergripande politiska inriktningar redovisas i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen 
för perioden 2019-2022. Sektorn ska kontinuerligt pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan 
utförare än kommunen. 
 
Sektorn ska arbeta med  
• fokus på barns, ungas och unga vuxnas psykiska ohälsa  
• förebyggande insatser i de miljöer där unga vistas 
• att utöka möjligheten för andra att bygga, äga och bedriva verksamhet för att långsiktigt tillse att det 
finns bostäder av god kvalitet och tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov 
• att införa lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende (SÄBO) 

Plan för genomförande 
Sektorn för socialtjänst har lång erfarenhet av att upphandla enstaka vårdplatser i exempelvis HVB-
hem, LSS-boende, familjehem men mindre erfarenhet av entreprenadupphandling och LOV. En plan 
för införande av LOV i särskilt boende kommer att tas fram under 2020. Arbetet ska bedrivas i nära 
samarbete med närliggande kommuner då det underlättar för företag som vill etablera sig i området om 
det finns en samstämmighet i förutsättningar och villkor. Sektorn behöver öka sin 
upphandlingskompetens generellt och skapa en mer ändamålsenlig organisation för uppföljning av 
egenregiverksamhet såväl som verksamhet som bedrivs av annan utförare. Det arbetet är påbörjat och 
kommer att fortsätta under 2020. 
 
En handlingsplan för psykisk hälsa är framtagen genom vårdsamverkan på nationell, regional och på 
lokal nivå. Handlingsplanen fokuserar på fem områden; förebyggande och främjande arbete, tidiga 
insatser, enskildas delaktighet, insatser för utsatta grupper och ledning och styrning. Sektorn planerar 
för fortsatt genomförande av handlingsplanen. 
 
Härryda kommun gjorde 2017 en översyn av det förebyggande arbetet för barn och unga. Utredningen 
gav förslag på förändrat arbetssätt och förändrad organisation. Under 2018 genomfördes förändringen 
med målsättning att minska antalet ungdomar som riskerar att inte fullfölja sin utbildning och att 
hamna utanför samhällets normer och värderingar. Det förebyggande arbetet fortsätter med nuvarande 
plan som grund. Arbetet sker i många fall nära andra aktörer så som polisen, skolan och hälso-
sjukvården. Arbetet sker i miljöer där barn och unga vistas både i och utanför hemmet. 
Fältverksamheten finns tillgänglig på kvällar och helger. Samverkansformen SSPF, samverkan mellan 
skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet, är en stabil och etablerad samverkansform som främjar 
ett långsiktigt strukturellt förebyggande arbete. 
Under 2020 planerar verksamheten att utveckla samarbetet med polisen genom att inrätta sociala 
insatsgrupper. 
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3.1 Vård och omsorg 

Grunduppdrag 
Verksamheten inom Vård och omsorg utgår från socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL), 
nationell lagstiftning och mål för äldrepolitiken samt kommunfullmäktiges politiska inriktningsmål för 
Vård 
och omsorg. 
 
Verksamheten präglas av ett salutogent förhållningssätt och en helhetssyn med utgångspunkt från den 
enskildes behov och alla människors lika värde. Brukare inom Vård och omsorg ska ges möjlighet att 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande med fokus på självbestämmande, trygghet, integritet och 
bibehållet oberoende. Verksamheten ska verka för att aktivt stödja närstående. 
 
Vården och omsorgen utmärks av respektfulla möten, delaktighet, meningsfullhet, inflytande, 
rättssäkerhet och en ansvarsfull resursanvändning. Verksamheten ska tillhandahålla högkvalitativ, 
evidensbaserad och personcentrerad social omsorg och hälso- och sjukvård med upplevd hög 
kontinuitet, i en välfungerande samverkan med regionen och andra aktörer. 
 
Medarbetare inom Vård och omsorg ska få kontinuerlig kompetensutveckling och särskild vikt ska 
läggas vid gerontologi, geriatrik, demens, rehabilitering, habilitering, vård i livets slutskede samt etik 
och bemötandefrågor. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och 
säkras och ledningssystem ska användas för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 
förbättra verksamheten. 
 
Vård och omsorg består av hemtjänst, dagverksamhet för äldre och särskilt boende. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Brukares upplevelse av bemötande  97 98 97 98 

Brukares upplevelse av trygghet  88 87 88 90 

Brukares upplevelse av delaktighet och 
inflytande  91 90 86 90 

Personalkontinuitet inom hemtjänsten  14 15 17 15 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal permanenta platser särskilt boende 
(mätdatum 31/12) 261 261 269 269 269 

Antal korttidsplatser särskilt boende, egen 
regi (mätdatum 31/12) 27 27 27 27 27 

Antal besök dagverksamhet (totalt under 
året) 4 419 5 000 5 000 5 000 5 000 
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Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Äldreomsorgen ska präglas av ett innovativt framåtsyftande tankesätt i en vård och omsorg som 
bedrivs med mänsklighet och omtanke. Äldre ska ha goda möjligheter till en aktiv vardag och ett 
aktivt och meningsfullt liv. En god uppföljning är viktig för varje individ. 

Plan för genomförande 
Vård och omsorg ska skapa förutsättning för utveckling och innovation av vården och omsorgen 
genom en god organisatorisk och social arbetsmiljö, stöd från chefer och kompetensutveckling. 
Verksamheten kommer kontinuerligt att arbeta för att brukare ska ha ett reellt inflytande över sitt liv 
med goda möjligheter till en aktiv vardag med meningsfullhet, välbefinnande och ett bemötande 
präglat av mänsklighet och omtanke.  
 
Systematisk utbildning och handledning ska fortsätta att genomföras regelbundet för att skapa 
medvetenhet hos medarbetare kring hur värdegrundens intentioner omsätts i varje möte med brukaren.  
 
Kvalitet skapas i brukarens upplevelse av bemötande, kontinuitet och hur stödet utförs, därför 
genomför verksamheten regelbundet brukarundersökningar. På individnivå sker uppföljning av den 
individuella genomförandeplanen (IGP) regelbundet och systematiskt. Resultatet av dessa 
undersökningar ligger till grund för det ständiga förbättringsarbetet. 

 

3.2 Hälsa och bistånd 

Grunduppdrag 
Verksamheten inom Hälsa och bistånd utgår från Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM), nationell lagstiftning, gällande avtal och överenskommelser inom Hälso- och 
sjukvårdens område samt kommunfullmäktiges politiska inriktningsmål för Hälsa och bistånd. 
 
Verksamheten präglas av en rättssäker handläggning och tillhandahållande av förebyggande insatser 
samt en god och säker hälso- och sjukvård till kommunens invånare, utifrån målgrupp och behov. 
Beslut ska fattas och insatser planeras och utföras med brukaren/patienten i centrum samt med respekt 
för den enskildes integritet. Fokus är att med ett högkvalitativt, evidensbaserat arbetssätt bibehålla 
individens självständighet och möjliggöra en meningsfull tillvaro och upplevt välmående. 
Handläggningen utförs enligt delegationsordning för myndighetsutövning i enlighet med SoL och 
LSS. Myndighetsutövning sker genom rättssäkra utredningar och beslut. 
 
För målgruppen utsatta vuxna med beroende och samsjuklighet ges insatserna huvudsakligen på 
frivillig grund men kan även, i vissa fall, ges i form av tvångsvård. Verksamheten ska arbeta aktivt 
med att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer en närstående. 
 
En stor del av arbetet sker i tvärprofessionella team i samverkan med andra aktörer inom sektorn samt 
med övriga sektorer. Samverkan sker även med externa samarbetspartner inom regionen och med 
brukar- och anhörigorganisationer. 
 
Hälsa och bistånd består av handläggarenhet, vuxenenhet, sjuksköterskeenhet, rehabenhet och 
hälsofrämjande enhet. 
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Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Ej återaktualiserade vuxna med 
missbruksproblem 21+ ett år efter 
avslutad utredning eller insats, andel (%) 

88 85 88 78 92 

Andel överklagade till 
förvaltningsdomstol som bifallits,(%) 75 10 0 40 20 

Andel brukare som avlider med mänsklig 
närvaro, (%)  87,8 94 91,4 94 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Inskrivna i kommunal HSV (genomsnitt 
år) 930 900 920 940 940 

Antal personer med beslut om LSS-
insats/månad (mätmånad oktober) 279 290 300 300 300 

Antal timmar hemtjänst (mätmånad 
oktober) 13 187 12 000 12 100 12 200 12 300 

Antal personer med hemtjänst (mätmånad 
oktober) 705 730 730 740 740 

Antal vuxna placerade enligt SoL och 
LVM 28 26 27 29 30 

Antal vuxna som har kontakt med 
vuxenenheten 255 260 275 290 300 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Det ska finnas goda möjligheter till aktiviteter och rehabilitering, det gäller också träffpunkter för 
personer som bor i ordinärt boende. Det ska finnas en god samverkan med hälso- och sjukvården och 
en sammanhållen vårdkedja när det gäller rehabilitering och medicinering efter en sjukhusvistelse. 

Plan för genomförande 
Hälsa och bistånd planerar att under 2020 ytterligare utveckla samverkan mellan verksamhetens 
enheter, med sektorns övriga enheter och med regionen. Lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård ställer ökade krav på samtliga parter vilket medför behov av nya 
samverkansformer. Samverkan behöver även utvecklas inom områdena samsjuklighet, psykisk ohälsa 
och beroendeproblematik.  
 
De tvärprofessionella teamen inom områdena demens, psykiatri och palliativ vård samt 
vårdplaneringsteamet ska befästa sina respektive uppdrag, och evidensbaserade arbetsmetoder ska 
förankras inom hela sektorn genom utbildningsinsatser.  
Ny teknik effektiviserar verksamheterna; exempelvis digital signering av medicinlistor frigör 
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brukarnära tid samtidigt som dokumentationen rättssäkras och avvikelser gällande medicinering 
hanteras effektivare.  
 
I kommunen erbjuds sociala och/eller rehabiliterande aktiviteter för medborgare i alla åldrar och 
fritidsverksamheten för äldre kommer att utvecklas. För äldre personer i ordinärt boende ska under året 
en rutin tas fram för att säkerställa att information om dessa aktiviteter når fram till målgruppen. Det 
gäller även de träffar som arrangeras av hälsofrämjande enheten i Mölnlycke, Landvetter och Hindås 
och som specifikt riktas mot målgruppen äldre i ordinärt boende. 

 

3.3 Funktionsstöd 

Grunduppdrag 
Grunduppdraget för verksamhetsområdet funktionsstöd syftar till att skapa social trygghet och öka 
möjligheten till ett självständigt liv för invånarna i Härryda kommun. Verksamheten utför beviljade 
insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), biståndsbeslut och öppen 
verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) samt utför delegerade uppgifter enligt hälso-och 
sjukvårdslagen (HSL). 
 
Stödet riktas till personer med funktionsnedsättning, inom alla åldersgrupper, som omfattas av 
lagstiftningen. Individuellt anpassat stöd ska tillgodose enskildas behov inom olika livsområden. 
Enligt lagstiftningen ska stödet utformas utifrån den enskildes egna resurser för att stärka den 
enskildes möjlighet till att leva som andra, till att ha ett självständigt liv, till delaktighet i 
samhällslivet, till att bo på ett sätt som är anpassat efter individuella behov, till en meningsfull 
sysselsättning samt till avlastning för anhöriga i omvårdnaden av den enskilde. 
 
Verksamheten ska säkerställa att insatserna är av god kvalitet. Insatserna ska ges i enlighet med mål 
och övriga bestämmelser i lagstiftningen och på ett sådant sätt att stödet tillgodoser den enskildes 
behov och uppnår verksamhetens syfte. Verksamheten ska tillförsäkra den enskildes delaktighet och 
inflytande. Barnperspektivet ska beaktas utifrån barnkonventionens principer. Helhetssyn och 
samordning ska utgå från den enskildes samlade livssituation med samordnade insatser som ska 
präglas av kontinuitet. Insatserna ska vara trygga och rättssäkra med möjlighet till insyn och inflytande 
för den enskilde. Verksamheten ska vara kunskapsbaserad med personal som har lämplig utbildning 
och erfarenhet. Resurserna ska utnyttjas på ett effektivt sätt för att uppnå verksamhetens mål och 
uppdrag. 
 
Funktionsstöd består av LSS-boenden, daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans, 
ledsagar- och avlösarservice, kontaktperson samt boendestöd. 
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Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Upplevd kvalitet inom områdena 
självbestämmande, trygghet, bemötande 
och trivsel, gruppbostad LSS, andel % 

 77 89 70 80 

Upplevd kvalitet inom områdena 
självbestämmande, trygghet, bemötande 
och trivsel, servicebostad LSS, andel % 

 78 76 83 90 

Upplevd kvalitet inom områdena 
självbestämmande, trygghet, bemötande 
och trivsel, daglig verksamhet LSS, 
andel % 

 80 79 76 80 

Upplevd kvalitet inom områdena 
självbestämmande, trygghet, bemötande 
och trivsel, boendestöd SoL, andel % 

 80 89 87 90 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal personer med beslut om bostad med 
särskild service enligt LSS 111 130 130 142 166 

Antal personer med daglig verksamhet 117 133 138 138 138 

Antal personer med boendestöd  105 105 105 100 

3.4 Integration och arbetsmarknad 

Grunduppdrag 
Verksamhetsområde Integration och Arbetsmarknad tar avstamp från socialtjänstlagens grunduppdrag 
vilket är att stärka varje individs resurser och förmåga till självständigt liv. Detta görs genom att arbeta 
med ett tydligt fokus på arbete och självförsörjning med förhållningssättet att alla vill och kan arbeta.  
Verksamheten styrs av lagstiftning från förvaltningslagen, socialtjänstlagen, lagen om mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) samt övriga föreskrifter, riktlinjer och politiska 
inriktningar som berör målgruppen. 
 
Integration och arbetsmarknad arbetar sedan 2018 i enlighet med projektplanen Härryda framtid som 
bygger på en strukturerad samverkan med interna och externa aktörer såsom näringslivet, 
vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen. Inom ramen för Härryda framtid har en översyn gjorts av 
verksamhetens arbetsmetoder för en ökad effektivisering, snabbare processer samt en tydlig koppling 
mellan kravställande/individuella handlingsplaner och rätten till försörjningsstöd. Verksamheten 
präglas av rättssäker handläggning. För att påskynda integrationen och nyanländas delaktighet i det 
svenska samhället erbjuds arbetsmarknadsinsatser redan under etableringstiden. De arbetsmetoder som 
används i verksamheten ska i möjligaste mån vara evidensbaserade och omvärldsbevakning är en 
viktig del inom verksamhetsområdet. 
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Verksamhetsområdet består av enhet för försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten (AME), samt enhet 
för nyanlända/stödboende. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Antal personer som erhållit stöd via AME 
och kommit i sysselsättning genom arbete 
eller studier 

  18 39 24 

Antal hushåll inom enhet för 
försörjningsstöd som blir självförsörjande 
genom arbete, studier och/eller andra 
bidrag 

  102 114 100 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal hushåll som beviljas 
försörjningsstöd 419 420 470 470 470 

Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt 
bistånd 199 220 220 220 220 

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärder 
exkl. feriepraktik 144 180 180 180 180 

Antal kommunanvisade nyanlända 103 76 68 68 68 

Antal hushåll med ett boendebeslut, 
enheten för nyanlända 155 145 170 150 150 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska arbeta för att Härryda kommun ska ha lägst andel arbetslösa och lägst andel hushåll 
beroende av försörjningsstöd i Sverige i enlighet med ambitionen med Härryda framtid. 

Plan för genomförande 
Integration och arbetsmarknad arbetar genom strukturerad samverkan med att utveckla 
arbetsmetoderna inom verksamhetsområdet för att nå en ökad egen försörjning genom ett tydligt fokus 
på arbete. Aktiviteterna sker i enlighet med Härryda Framtid och handlar bland annat om att utveckla 
kontakten med näringslivet och säkerställa en tydlig koppling mellan kravställande/individuella 
handlingsplaner och rätten till försörjningsstöd. Arbetsmetoderna ska vara effektiva och personer som 
ansöker om försörjningsstöd och bedöms stå till arbetsmarknadens förfogade ska inom en vecka vara 
inskrivna på arbetsmarknadsenheten. Arbetsmarknadsenheten arbetar med att utveckla 
arbetsmarknadsinsatser i form av gruppverksamhet, arbetsförmågebedömningar och fler 
arbetstränings- och praktikplatser på kommunala och externa arbetsplatser. 
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3.5 Barn och familj 

Grunduppdrag 
Grunduppdraget för verksamheten Barn och familj är att utreda, skydda och hjälpa samt ge service till 
utsatta barn och unga och deras föräldrar i Härryda kommun. Barn och familj ska främja social 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och öka möjligheten till ett självständigt liv för dem som bor och 
vistas i Härryda kommun. I den uppsökande verksamheten ska socialnämnden upplysa om 
socialtjänstens stöd och insatser, och erbjuda barn och unga sin hjälp. I verksamhetens uppdrag ingår 
samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda för att främja goda 
miljöer i kommunen. Arbetet ska, under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras 
sociala situation, inriktas på att frigöra och utveckla målgruppens egna resurser. Människor ska 
bemötas på ett respektfullt sätt och mötena ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt 
och integritet. Insatserna ska vara stödjande och individuellt utformade efter den enskildes behov. 
Verksamheten ska hålla god kvalitet. Omvärldsbevakning är en viktig del inom verksamhetsområdet. 
De arbetsmetoder som används i verksamheten ska i möjligaste mån vara evidensbaserade. 
 
Verksamheten styrs av lagstiftning inom förvaltningslagen (FL), socialtjänstlagen (SoL), lagen med 
särskilda bestämmelser om vård och unga (LVU) samt föräldrabalken (FB). Lagstiftningen 
kompletteras med Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) och prejudicerande domar och 
beslut. Verksamheten styrs även av överenskommelser om samverkan mellan hälso- och sjukvården 
och kommunerna i Västra Götalandsregionen. Utöver detta tillkommer kommunens policyer och 
riktlinjer för verksamheten. 
 
Barn och familj består av barn- och ungdomsenheten, familjehem- och familjerättsenheten samt 
familjestödsenheten. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad 
utredning till avslutad utredning inom 
barn och ungdom 0-20 år, medelvärde 

 78 94 107 95 

Brukarbedömning barn- och ungdomsvård 
IFO - helhetssyn, andel (%)    75 85 

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år 
efter avslutad utredning eller insats, andel 
(%) 

 87 72 81 85 

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år 
ett år efter avslutad utredning eller insats, 
andel (%) 

 91 81 81 85 
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Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Aktualiseringar avseende barn 0-20 år 
inom socialtjänst, antal 1 110  1 250 1 300 1 350 

Antal barn och unga 0-20 år som var 
föremål för individuellt biståndsbedömda 
öppna insatser 

144  135 140 145 

Antal barn och unga placerade utanför det 
egna hemmet 0-20 år 84 80 80 80 80 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska ha fokus på barns, ungas och unga vuxnas psykiska ohälsa samt utveckla 
förebyggande insatser i de miljöer där unga vistas. 

Plan för genomförande 
Verksamheten kommer att fortsätta utveckla arbetssätt och driva samverkan för att tidigt identifiera 
barn och unga som riskerar att utveckla psykisk ohälsa i samarbete med Västra Götalandsregionen och 
Sektorn för utbildning och kultur genom den gemensamma handlingsplan som finns upprättad för åren 
2019-2020. 
 
Under 2020 kommer lokala avtal att upprättas om samarbete med Barn och ungdomspsykiatrin, Barn 
och ungdomsmedicin, Ungas psykiska hälsa samt Ungdomsmottagningen i syfte att tydliggöra 
processerna för samverkan och respektive huvudmans ansvar. Till grund finns de regionala 
överenskommelserna om samverkan mellan Västra götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland. Verksamheten kommer fortsätta att aktivt delta i projektet Tidiga och samordnade insatser, 
ett gemensamt projekt med sektor Utbildning och kultur och Ungas psykiska hälsa samt Närhälsan 
som drivs med statliga medel genom Socialstyrelsen och Skolverket på uppdrag av regeringen.  
 
Barn och familj medverkar även under 2020 i projektet Barn och ungdomsmedicinska mottagningen 
som syftar till att stödja de föräldrar vars barn riskerar att utvecklas ogynnsamt och att utveckla 
ytterligare samverkan kring tidiga och samordnade insatser mellan huvudmän som har uppdraget att 
arbeta med barn och unga. 
 
Samarbetet med polisen och kommunens skolor är prioriterat på fältet genom att vistas i samma 
miljöer och på skolorna för att fånga upp ungdomar som är kriminella och/eller på väg att utveckla ett 
kriminellt beteende. Planering pågår för att utveckla arbete med sociala insatsgrupper ihop med 
polisen när behov uppstår. 
 
Planen är att utveckla arbetet med stödgrupper för barn till föräldrar med psykisk sjukdom, missbruk 
eller i allvarliga vårdnadskonflikter genom att ta initiativ till samarbete med verksamheter såsom 
elevhälsan, kyrkan, Ungas psykiska hälsa, Närhälsan och Vuxenpsykiatrin. 
 
Nya arbetssätt kring hemmaplanslösningar som ska resultera i färre placeringar av barn och unga 
kommer att arbetas fram i linje med tidigare framtagen plan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-10-16

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 243      Dnr 2019VFN532

Information om välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan 2020-
2022 

 
I samband med antagande av budget den 17 juni 2019 § 93 beslutade kommunfullmäktige att 
uppdra åt kommunstyrelsen och välfärdsnämnden att besluta om verksamhetsplan för 2020 
inom givna sektorsramar, samt att delge dessa till kommunfullmäktige senast i december 
2019. Välfärdsnämndens arbetsgrupp för budget och verksamhetsplan 2020 har under 
hösten diskuterat förslag till verksamhetsplan.

Bo Ekström, ekonomichef, Lena Lager sektorschef för socialtjänst, och Päivi Malmsten, 
sektorschef för utbildning och kultur, informerar om förslag till välfärdsnämndens budget och 
verksamhetsplan 2020-2022 som bygger på förvaltningens bedömning. Maria Kornevik 
Jakobsson (C) informerar om majoritetens förslag till justeringar av verksamhetsplan och 
övriga dokument i anslutning till flerårsplaneringen.

Välfärdsnämnden behandlar den slutliga verksamhetsplanen den 6 november 2019. 

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 18:02-18:10.

Välfärdsnämndens behandling

Yrkande 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdnämnden uppdrar åt förvaltningen att justera 
verksamhetsplan och övriga dokument i anslutning till flerårsplaneringen enligt nedan bilaga 
1 till protokollet "ordförandens förslag till beslut".

Proposition
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobsson yrkande finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla yrkandet.
 

Beslut

Välfärdsnämnden noterar informationen samt uppdrar åt förvaltningen att justera 
verksamhetsplan och övriga dokument i anslutning till flerårsplaneringen enligt bilaga 1 till 
protokollet "ordförandens förslag till beslut".

Mot beslutet reserverar sig Inga-Lena Persson (MP).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-10-16

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Följande ledamöter avstår från att delta i beslutet: Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), 
Jonas Andersson (S), Leo Welter (SD) och Boris Leimar (SD).

----------------------
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Bilaga 1 till välfärdsnämndens protokoll 2019-10-16 § 243

Ordförandens förslag till beslut

Välfärdnämnden uppdrar åt förvaltningen att justera verksamhetsplan och övriga dokument i 
anslutning till flerårsplaneringen enligt nedan

SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR

Välfärdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till bedömning och de åtgärder 
som föreslås för att nå en budget enligt kommunfullmäktiges beslut för sektorn med följande 
undantag:

BESPARINGAR

 Tellus avvecklas, ger 2020 +1,5 miljoner

 Minska med två psykologer av åtta i grundskolan, ger 2020 +1,4 miljoner

 Andra redan tagna beslut som Satelliten m.m, ger 2020 +0,2 miljoner

KOSTNADSÖKNINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FÖRVALTNINGENS BEDÖMNING

 Behålla nivån på fritidsverksamheten, kostnad 2020 -2,5 miljoner

Prioriterade mål för utbildning och kultur

Förskolan
Full behovstäckning inom förskoleverksamheten. Vårdnadshavare ska kunna välja 
verksamhetsform.

Grundskolan
Prioriterade mål för grundskolan är att kunskapsresultaten ska öka och att arbetet för lärare 
skall koncentreras på lärande. Kunskap först!

Arbetsmiljön för elever och personal skall ge god studiero.

Gymnasiet
Andelen elever med examen inom fyra år, inklusive IV/IM skall fortsatt öka.

Arbetsmiljön för elever och personal skall ge god studiero.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen skall prioritera att hjälpa fler att gå från bidragsberoende till egen 
försörjning.

Uppdrag

 Utvärdera skolpsykologerna

 Rektorsutredningen

 Förutsättningar för LOV i kulturskolan

 Genomlysning av välkomsten/ Hemspråksundervisning

 Förutsättningar för LOV i Vuxenutbildningen.

----
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SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST
Välfärdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till bedömning och de åtgärder 
som föreslås för att nå en budget enligt kommunfullmäktiges beslut för sektorn med följande 
undantag:

BESPARINGAR

 Slå ihop bemanningsenheterna, ger 2020, +0,25 miljoner

 Avsluta samordningsförbundet Insjöriket, ger kanske 2020, +0,7 miljoner

 Avsluta friskvårdsbidraget, ger 2020 ca +1 miljon (Detta är främst nyttjat av UTK och 
SOC personal, därför lägger vi beloppet här)

KOSTNADSÖKNINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FÖRVALTNINGENS BEDÖMNING

 Kvitta en fritidsassistent riktat mot SÄBO mot en metodhandledare, ger 2020 +/-0

 Behålla fältassistenter, kostnad 2020 -2,1 miljoner

Prioriterade mål för sektorn för socialtjänst

Arbetet med Härryda framtid skall leda till att antalet personer som är bidragsberoende skall 
minska, samt få större andel personer till egen försörjning.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd skall minska.

Nya arbetssätt kring hemmaplanslösningar, ska resultera i färre placeringar av barn och unga.

Utveckla fritidsverksamheten för äldre.

Uppdrag

 Genomlysning av kostnader för olika boenden, t.ex. Lss, nyanlända, boenden, Hindås 
camping m.m.

 Härryda framtid – uppföljning av resultat

 Redovisning av tolkkostnader

 Förutsättningar för LOV inom daglig verksamhet

 Följ upp och utvärdera familjecentralerna

 Utveckla ”kraftkällan” i samarbete med andra kommuner.

----
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Förvaltningsberättelse 
Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov av språktolk. En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till 

att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när 

myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.” Förbundet har övertagit 

uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från dess medlemmar och är därmed huvudman 

för verksamheten. Förbundet utför även vissa översättningstjänster till medlemsorganisationerna. 

Tolkförmedling Väst består av 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna 

Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, 

Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, 

Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, 

Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och 

Öckerö.  

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 

Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 

fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013. 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad 

integration i samhället. 

Ledord 
Förbundets ledord är professionalitet, tillgänglighet och trygghet. Ledorden är en del av 

förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra 

verksamheten. 

  

Page 959 of 1185



 

  5 (20) 

Omvärldsanalys 
UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem nu är 

högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3 

miljoner fler människor jämfört med 2017. Av dessa 70,8 miljoner människor är ca 26 miljoner 

flyktingar. I slutet av 2017 

var samma siffra dryga 25 

miljoner flyktingar. Drygt 

två tredjedelar av 

flyktingarna kommer från 

länderna; Syrien, 

Afghanistan, Syd Sudan, 

Myanmar och Somalia. 1 

I juli fattade riksdagen beslut 

om att förlänga den tillfälliga 

lagen om uppehållstillstånd. 

Beslutet gäller till och med 

den 19 juli 2021.2 

Migrationsverkets prognos 

för 2019 kvarstår på 21 000 asylsökande medan prognosen för nästa år sänks med 1 000 vilket 

innebär totalt 21 000 asylsökande för 2020.3 

Nuläge 
Under januari – augusti 2019 har förbundet utfört knappt 224 000 tolkuppdrag, jämfört med ca 

215 000 uppdrag motsvarande period föregående år. Tjänster har förmedlats på 114 språk. De 

mest efterfrågade språken är arabiska 

och somaliska som tillsammans står 

för mer än hälften av antalet 

uppdrag. Persiska, dari, BKS 

(bosniska, kroatiska och serbiska), 

tigrinja och sorani följer därefter. De 

tio största språken utgör drygt 83 % 

av samtliga tolkuppdrag. BKS är det 

enda språket som ökat jämfört med 

samma period föregående år. Troligt 

är att denna ökning delvis beror på 

ett ökat behov inom äldreomsorgen. 

Detta på grund av att de flyktingarna 

som under 90-talet kom från 

balkanländerna nu blivit äldre och 

                                                 
1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2018 
2 www.regeringen.se 
3 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos, juli 2019 

Arabiska 36%

Somaliska
16%

Persiska 7%

Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%

Sorani 3%

Albanska 2%

Polska 2%

Turkiska 2%

Övriga 17%

Figur 1 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-08-31 

Figur 2 Språkfördelning 
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faller tillbaka till modersmålet. Arabiska, somaliska och dari har minskat medan de övriga språken 

är oförändrade.  

Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det 

självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 

tillgänglighet och trygghet i alla led.  

Tolkförmedling Väst 

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

• hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling. 

• har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt 

• arbetar miljömedvetet 

• verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället 

Verksamhetsmål 2019 
Målen för 2019 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 
 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Prognos 
2019 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 99,2 % ≥99 %  

Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 %. 1,3 % <1 %  

 
Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 
 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Prognos 
2019 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar 
med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska uppgå till 
minst 7 %. 4,5 % ≥7 %  
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 13 %.  13 % ≥13 %  
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 
1C ska uppgå till minst 48 %. 56,3 % ≥48 %   
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Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 
 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Prognos 
2019 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster 
ska uppgå till minst 55 %. 40 % ≥55 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 
 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Prognos 
2019 

Sjukfrånvaron ska understiga 5 %. 6,8 % <5 %  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 
 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Prognos 
2019 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal 
utförda tolkuppdrag. 40,4 % ≥50 %  

 

 Målet beräknas uppnås 
 Utfall är svårbedömt 
 Målet förväntas inte uppnås 

 
Måluppfyllelse  
Förbundet arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra servicen till kund. Detta sker bland annat 

genom utbildning av tolkar och uppföljning av kund- och tolksynpunkter. Förbundets 

tolkaspiranter genomgår grundutbildning som innefattar ämneskurser, terminologi, handledning 

och god tolksed. Aktiva tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 

fortbildning och handledning i förbundets regi. Förbundets förmedlingspersonal jobbar alltid 

medvetet för att tillsätta den mest lämpade tolken för uppdraget. Förbundet har under året haft 

en god tillgänglighet på tolkar och arbetar ständigt med att ytterligare förbättra tillgång och 

tillgänglighet vid beställning. 

Förbundet har haft god tillgänglighet vid beställningar av tolktjänster och andelen tillsatta 

beställningar beräknas bli något högre än föregående år. Under perioden januari – augusti 2019 

var tillsättningsgraden 99,5 %. Målvärdet för andelen sjukvårdsuppdrag som utförts av tolkar med 

sjukvårdskompetens tros inte uppnås, däremot beräknas andelen uppdrag som utförts av 

auktoriserade tolkar bli högre än målvärdet. Andelen beställningar som inkommer via digitala 

tjänster beräknas öka från föregående år men målvärdet tros inte uppnås främst på grund av att 

överklagande av upphandling försenat implementering av nytt verksamhetssystem. Målvärdet för 

tolkning på distans förväntas inte uppnås. Detta tros främst på att distanstolkning i större 

utsträckning används utanför Göteborgsregionen där också efterfrågan på tolk generellt minskar. 
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Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 

Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på 

plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm i alltifrån kortare meddelanden till 

längre tolkningsuppdrag.  

Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl i direktkontakt med förmedlingspersonal som 

digitalt via webb och app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider 

administreras bokningar via direktkontakt av Västra Götalandsregionens regionservice. Dygnet 

runt, årets alla dagar, tillsätts tolk inom fem minuter för akuta tolkuppdrag via förbundets nya 

digitala beställningstjänst.  

Tolkar och översättare 
I Sverige talas ca 200 språk4. Kammarkollegiet erbjuder auktorisation i ca 40 språk för tolkar och i 

ca 30 språk för översättare. Tillgången på auktoriserade och utbildade uppdragstagare är därmed 

begränsad, varför stor del av framför allt tolkuppdragen utförs av tolkar som inte är 

auktoriserade. Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera och utbilda såväl nya som 

befintliga tolkar för att säkerställa tillgång och kvalitet på de tjänster som erbjuds.  

Den 31 augusti 2019 hade förbundet 1 160 aktiva tolkar vilket är en ökning med 110 tolkar från 

föregående period. Likaså har antalet aktiva översättare ökat från 84 till 90 personer. 

 

 

 

 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har huvudansvaret för utbildning av språktolkar i 

Sverige, dock täcker inte utbildningsplatserna det behov som finns. Tolkförmedling Väst erbjuder 

därför förbundets registrerade tolkar grundutbildning och kompetensutveckling i egen regi. 

Under vårterminen 2019 genomgick 75 kursdeltagare en eller flera av grundutbildningens 

delkurser; sjukvård, migration, juridik och samhällskunskap. Vilket är 23 fler än samma period 

föregående år.  

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, erbjuds 

förbundets aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Under 

vårterminen 2019 har 43 personer genomgått denna utbildning. Målsättningen är att alla 

förbundets aktiva tolkar ska inneha SRHR-kompetens.  

Samtliga nyregistrerade tolkaspiranter tilldelas en mentor och förbundets aktiva tolkar erbjuds 

språkhandledning såväl fysiskt på plats som på distans via Skype. Totalt har 28 tolkar deltagit i 

språkhandledning under våren. I samarbete med Röda Korset har även traditionell handledning 

                                                 
4 www.sprakochfolkminnen.se 

Tabell 1 Tolk- och översättarkompetens 

År 
Aktiva 
tolkar 

Aktiva 
översättare 

Aktiva tolkar/ 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare 

Sjukvårds-
kompetens 

2019 1 160 90 26 267 62 

2018 1 050 84 24 249 56 

2017 987 155 41 270 53 
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erbjudits tolkarna. Två informationskvällar avseende bildstöd i vården har i samarbete med 

Västra Götalandsregionens projekt KomHit Flykting också erbjudits förbundets tolkar. Utöver 

detta har samtliga uppdragstagare bjudits in till informationsträffar under våren på respektive 

kontor.  

Kunder 
Den 31 augusti 2019 hade förbundet 5 208 registrerade medlemskunder. Varje månad förmedlas 

uppdrag till drygt 1 900 kunder. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,97 % av 

medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för drygt 72 % av inköpen. 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 

består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 

förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 

Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 

stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 

kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 

köps separat.  

Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

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

möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2019. I samband med årets första 

direktionsmöte hölls också en särskild information om förbundet och dess verksamhet. Detta 

med anledning av nyvald direktion efter valet 2018. Samtliga politiker i direktionen, såväl 

ordinarie som ersättare, bjöds in att deltaga. 

Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2019-08-31 av: 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Hanna Klang (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
 
 

 

Figur 3 Organisationsschema 
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Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Larsson (C), ledamot  
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Vakant Björn Thodenius (M), ersättare 
  
Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Sandra Lind (S), ersättare Wiwiann Niklasson (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Mariestads kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 
Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 
  
Marks kommun Munkedals kommun 
Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 
  
Mölndals stad Orust kommun 
Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 
Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
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Strömstads kommun Svenljunga kommun 
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 
Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 
  
Tanums kommun Tibro kommun 
Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 
Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  
  
Tidaholms kommun Tjörns kommun 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 
Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 
  
Tranemo kommun Trollhättans Stad 
Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 
Cecilia Valbrant (C), ersättare Aaliyah Faduma Hassan (M), ersättare 
  
Töreboda kommun Uddevalla kommun 
Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Stefan Skoglund (S), ersättare 
  
Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU5), ledamot Agneta Edvardsson (M), ledamot 
Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 
  
Vårgårda kommun Öckerö kommun 
Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 
Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 

Personal  
I kombination med pensionsavgångar och annan naturlig personalavgång har förbundets 

bemanning anpassats och arbetsprocesserna har utvecklats för att på bästa sätt kunna möta 

kundernas föränderliga behov. Den sedan två år tillbaka inrättade tjänsten som 

verksamhetscontroller har som ett led av förändrade behov inom förbundet gjorts om och i 

augusti ersatts av en tjänst som utvecklingsledare. Tjänsten innehas av samma befattningshavare. 

Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med centrala avtal. Samtliga löner är utvärderade i 

relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge. Inga osakliga 

löneskillnader identifierades. Utfallet av löneöversynen blev 2,67% med en budgetpåverkan om 

2,1 %. 

Tillsvidare- och visstidsanställda  
Per den 31 augusti 2019 hade förbundet 53 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 41 

kvinnor och 12 män. Vid samma tidpunkt var två tillsvidareanställda studielediga och fyra 

föräldralediga, varav två är partiellt föräldralediga. 

                                                 
5 Nya Ulricehamn. 
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Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört antal arbetade timmar 

motsvarande 36,6 årsarbetare (åa). Vilket är en minskning från föregående period. Antalet utförda 

timmar som utförts av timavlönad samt visstidsanställd personal har ökat från föregående år och 

motsvarar 8,0 åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts inom förbundet under perioden 

januari- augusti 2019 motsvarat 44,6 åa, vilket är motsvarande 0,9 åa mer än föregående år.  

Som ett led i förbundets kvalitetsarbete har arbetet med att stabilisera och effektivisera 

bemanningen fortgått även under 2019. Att andelen faktiskt arbetade timmar omvandlat till 

årsarbetare ändå har ökat hos gruppen visstidsanställda och minskat hos gruppen tillsvidare 

anställda beror på en återhållsamhet av återbesättning med tillsvidare anställning vid vakans. 

Detta då införandet av det nya verksamhetssystemet förväntas öka effektiviseringen i 

förmedlingsarbetet. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2019 36,6 6,6 1,4 44,6 

2018 40,1 3,6 1,1 43,7 

2017 37,2 4,5 1,9 41,7 

2016 31,8 5,9 5,5 37,7 
Tabell 2 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Sysselsättningsgrad  
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,6 %. Av 

förbundets tillsvidareanställda arbetar 89,6 % av kvinnorna och 93,3 % av männen heltid. 

Sjukfrånvaro 
Den genomsnittliga totala 

sjukfrånvaron för januari-augusti är 

5,9 %. Under första halvan av året 

hade förbundet några 

långtidssjukskrivna medarbetare. 

Dessa är nu på väg tillbaka vilket 

tydligt syns i en kraftigt sänkt 

sjukfrånvaro från och med juli månad. 

De senaste två månaderna är därmed 

normal korttidsfrånvaro. Inom 

förbundet finns idag inga signaler på 

arbetsrelaterad ohälsa och 

kostnaderna för företagshälsovård är i 

princip obefintliga.  

8,0

9,3

7,3

6,3

5,2

6,3

4,2

2,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti

2019 2018 2017

Figur 4 Total sjukfrånvaro 2017-2019 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Nya medlemmar 
Förbundet utökades i januari 2019 med följande 12 nya medlemskommuner: Bollebygds 

kommun, Dals-Ed kommun, Herrljunga kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Marks 

kommun, Strömstads kommun, Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tjörns kommun, 

Tranemo kommun, Vårgårda kommun. 

Nya lokaler i Göteborg 
Lokalen i Göteborg i vilken förbundets verksamhet tidigare inrymdes i var ursprungligen inte 

anpassad för kontorsverksamhet. Lokalen hade därmed stora brister och en godtagbar 

arbetsmiljö kunde inte upprätthållas. Från juni är kansliet och förbundets största 

förmedlingskontor inrymda i moderna, för verksamheten anpassade, kontorslokaler i Gårda. 

Ett kontor i Fyrbodal 
I en förbundsövergripande lokalöversyn bedömdes inte kontoren i Trollhättan och Uddevalla 

vara ändamålsenliga. Direktionen beslutade därför om en sammanslagning av de båda kontoren 

och från augusti är förbundets verksamhet i Fyrbodal placerad i en ny ändamålsenlig lokal i 

centrala Trollhättan. 

Omförhandlat avtal 
På grund av den utdragna upphandlingsprocessen av nytt verksamhetssystem hade förbundet 

tidigare tvingats träffa ett för förbundet mindre fördelaktigt avtal med befintlig leverantör av 

verksamhetssystem. Denna leverantör nyttjade sin avtalsrätt och sa i februari upp avtalet. 

Uppsägningen medförde ett mycket akut och kritiskt läge för förbundets totala drift. Ett nytt 

avsevärt dyrare avtal tvingades därför av förbundet att ingås med befintlig leverantör. 

Avtal nytt verksamhetssystem 
Efter en lång upphandlingsprocess med överklaganden till högsta instans kunde förbundet i maj 

till slut teckna avtal för ett nytt verksamhetssystem. Under sommaren har ett intensivt arbete 

pågått tillsammans med den nya leverantören för att om möjligt implementera det nya systemet 

innan årsskiftet.  

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Förbundet har till och med 31 augusti utfört 9 000 fler uppdrag än föregående år. Förbundets 

tolv nya medlemmar står för drygt 5 000 av dessa uppdrag. Resterande ökning tros bero på en 

ökad avtalslojalitet från förbundets övriga medlemmar. Ökningen har följsamhet med förbundets 

prognos. Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har ökat och är nu 99,5%, detta trots att 

förbundet utfört fler uppdrag än beräknat under perioden. 

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 

kundernas förväntade behov av tolktjänster. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera 

och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan 

utbildade tolkar kunnat rekryteras och mer fokus kommer därmed läggas på 

kompetensutveckling. 
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Avtal för nytt verksamhetssystem tecknades i maj och implementeringsarbetet påbörjades 

därefter. Det nya systemet förväntas driftsättas tidigast i slutet av året. 

Med anledning av förändrade lagkrav på tillgänglighet tas nu en ny webbplats fram för förbundet. 

Den nya webbplatsen kommer att publiceras i slutet av hösten.  

Då förbundets nuvarande avtal gällande telefoni löper under 2020 har nu upphandlingsprocessen 

påbörjats. Nytt avtal förväntas tecknas under mitten av nästa år. 

Innan sommaren skickade förbundet ut en kundenkät till 19 000 mailadresser. Cirka 5 000 svar 

inkom och förbundet arbetar nu med att möta önskemål som framkommit. Under hösten 

kommer förbundets kunder bjudas in till frukostmöten för information om tolkanvändande. 

Även webbinarier är planerade för hösten. 

Som ett led i förbundets kvalitetsarbete och ambition att certifiera sig i enlighet med FR2000 har 

arbetet med översynen av förbundets samtliga styrdokument och arbetsprocesser fortgått under 

året. Då arbetet med översynen varit avsevärt mer omfattande än förväntat och förbundets 

kvalitetsambitioner är höga har arbetet tillåtits få ta tid och den tidigare ambitionen att 

kvalitetscertifiera förbundet under 2019 har därmed skjutits fram. Arbetsmiljöarbete fortgår i hela 

organisationen. Under hösten ligger fokus på friskfaktorer. 

Förbundets investeringsverksamhet 
I maj 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Investeringsbudgeten är 

11 mkr och då driftsättning tidigast kommer ske i slutet av året beräknas avskrivningar påbörjas 

först 2020.  

I samband med att kansli och förmedlingsverksamheten i Göteborg i juni flyttade till nya lokaler 

flyttades inventarier mellan kontoren och nyinköp gjordes för att komplettera kvarvarande 

inventarier. En ej budgeterad investering på 0,4 mkr har därmed gjorts och avskrivningarna 

förväntas påbörja under september. Inventarierna skrivs av på fem år. 

Ekonomi 
Förbundsordningen reglerar att förbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. 

Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås 

genom förmedling av tolktjänster. Största kostnaden för förbundet är arvoden till tolkar vid 

utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende 

av hur mycket tolktjänster som köps. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster 

enligt självkostnadsprincipen. 

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  
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Helårprognos i förhållande till budget 
Budget 2019 är lagd utifrån 345 000 uppdrag och prognosen för helår 2019 baseras på ca 348 000 

uppdrag. Främst återfinns helårsprognosens budgetavvikelse på posterna kopplade till 

tolkuppdragen där såväl försäljningsintäkter som kostnader för uppdragstagare förväntas bli 

högre än budgeterat. Medlemmarnas ökade avtalslojalitet bedöms ha påverkat utfallet positivt. 

Likaså att drygt 70 % av uppdragen till och med augusti utförts av tolkar med högre 

kompetensnivå.  

Löneutfallet per 31 augusti är något lägre än budgeterat vilket främst beror på att övriga 

personalkostnader går ner under semesterperioden men också av en något lägre bemanning än 

budgeterat. Det prognostiserade utfallet för helåret är dock i nivå med budget. 

Förbundets lokalkostnader kommer att bli totalt ca 400 tkr högre under året då kontoren i 

Göteborg, Trollhättan och Uddevalla har flyttat till nya mer ändamålsenliga och dyrare lokaler. 

Kostnader för IT- och konsulttjänster prognostiseras bli högre än budgeterat. Dessa kostnader är 

kopplade till bland annat det fördyrade avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem, 

kostnader kring införande av nytt verksamhetssystem samt tillgänglighetsanpassning av 

förbundets webbplats.  

Införande av nytt verksamhetssystem har senarelagts på grund av överklagad upphandling. 

Därmed kommer inte avskrivningar på investeringen att ske i enlighet med planerad budget vilket 

påverkar prognosen.    

Utfallet för delåret är drygt 4 mkr och prognosen för helåret är ca 5 mkr. 

 
INTÄKTER 

Utfall  
jan-aug 2019 

Budget  
jan-aug 2019 

Prognos 
helår 2019 

Budget 
2019 

Förmedlingstjänster 140 636 136 965 220 632 205 448 

Övriga Intäkter 429 0 492 0 

Summering 141 065 136 965 221 124 205 448 

KOSTNADER     

Direktionskostnader 668 650 1 110 975 

Personalkostnader 19 244 20 567 30 851 30 851 

Arvoden och ersättningar tolkar 109 234 107 635 170 990 161 453 

Tolkutbildning 528 1 067 1 600 1 600 

Lokalkostnader 2 324 2 070 3 538 3 105 

Data/IT/Telefoni/Post 2 331 2 133 3 400 3 200 

Inventarier, förbrukningsmaterial 180 249 404 374 

Administrativa och 
konsulttjänster 

2 491 2 233 4 081 3 350 

Finansiella kostnader 25 360 115 540 

Summering 137 025 136 965 216 089 205 448 

RESULTAT 4 040  0 5 035 0 

Tabell 3 Driftsredovisning: eftersom styrningen av verksamheten sker på total nivå redovisas driftsredovisning totalt för kommunalförbundet  

Page 970 of 1185



 

  16 (20) 

Mål för god ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning. Verksamheten 

ska genomsyras av god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv.  

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål för 2019:  

• Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.  

• Checkkrediten ska ej nyttjas. 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och checkkrediten har ej nyttjats.  

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos 
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 

Delårsresultatet 2019 tillsammans med återstående verksamhet under året gör att balanskravet för 

2019 beräknas uppnås.  

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.  

Resultaträkning 

 

 

  

Belopp i tkr     
 Not 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

  2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 

     
Verksamhetens intäkter 1 141 065  129 208  203 940  

Verksamhetens kostnader 2 -137 000  -125 035  -198 506  

     
Resultat före avskrivningar  4 065  4 173  5 434  

     
Avskrivningar 3 0  -103  -104  

     
Resultat efter avskrivningar  4 065  4 070  5 330  

     
Finansiella intäkter 4 3  0  2  

Finansiella kostnader 5 -28  -38  -37  

     
Redovisat resultat  4 040  4 032  5 295  
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Balansräkning 
Belopp i tkr     

 Not 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 
TILLGÅNGAR     

     
Anläggningstillgångar     
Immateriell anläggningstillgång 6 2 220 0 0 

Inventarier 7 325 0 0 

Summa anläggningstillgångar  2 545 0 0 

     
Omsättningstillgångar     
Fordringar 8 29 961 33 033 43 977 

Likvida medel 9 19 496 19 698 17 584 

Summa omsättningstillgångar  49 457 52 731 61 561 

     
Summa tillgångar  52 002 52 731 61 561 

     
     

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER     

     
Eget kapital     
Eget kapital 10 22 000 21 381 21 381 

Andelskapital, medlemskommuner 10 2 997 2 779 2 779 

Årets/periodens resultat 10 4 040  4 032  5 295  

Summa eget kapital  29 037 28 192 29 455 

     
Skulder      
Kortfristiga skulder 11 22 965 24 539 32 106 

Summa skulder  22 965 24 539 32 106 

     

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  52 002 52 731 61 561 
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Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr     

 Not 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

  2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 

     
Den löpande verksamheten     
Årets resultat  4 040  4 032  5 295  

Justering för av- och nedskrivning  0  103  104  

     
Kassaflöde från den löpande verksamheten      
före förändring av rörelsekapital  4 040  4 135  5 399  

     
Minskning kortfristiga fordringar  14 016  9 935  -1 010  

Minskning kortfristiga skulder  -9 141  -6 937  630  

     
Kassaflöde från den löpande verksamheten  8 915  7 133  5 019  

     
Investeringsverksamheten     
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -2 545  0  0  

     
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 545  0  0  

     
Finansieringsverksamheten     
Andelskapital 12 218  0  0  

Återbetalning av Eget Kapital 13 -4 676    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -4 458  0  0  

     
Årets kassaflöde  1 912  7 133  5 019  

Likvida medel vid årets början  17 584  12 565  12 565  

     
Likvida medel vid årets slut  19 496  19 698  17 584  

 
Noter 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

samt enligt rekommendationer för delårsrapportering från Rådet för kommunal redovisning. 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den 

senaste årsredovisningen. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. 

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter 

redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodo-

göras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
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Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank.  

Noter 
Belopp i tkr    
     
Not 2019-08-01 2018-01-01 2018-01-01 

  2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 

1 Verksamhetens intäkter    
 Förmedlingstjänster 140 636  129 067  203 744  

 Övriga intäkter 429  141  196  

 Summa 141 065  129 208  203 940  

 Av övriga intäkter uppgår 300 tkr till ett engångsbelopp för medlemsinsatser från 12 st nya medlemmar 2019 

     
2 Verksamhetens kostnader    

 Direktionskostnader 495  362  575  

 Sociala avgifter direktion 173  123  192  

 Personalkostnad 14 587  14 964  22 673  

 Sociala avgifter personal 4 657  4 727  7 086  

 Arvoden och ersättning tolkar 89 791  80 004  127 937  

 Sociala avgifter tolkar 19 443  17 646  28 268  

 Tolkutbildning 528  814  1 244  

 Lokalkostnader 2 324  1 922  2 966  

 Dator/IT/telefoni/post 2 331  1 874  3 174  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  180  269  675  

 Administrativa- och konsulttjänster 2 491  2 330  3 716  

 Summa 137 000  125 035  198 506  

     
3 Avskrivningar    

 Inventarier 0  103  104  

 Summa 0  103  104  

     
4 Finansiella intäkter    

 Ränteintäkter 3  0  2  

 Summa 3  0  2  

     
5 Finansiella kostnader    

 Räntekostnad  0  1  1  

 Övriga finansiella kostnader 28  37  36  

 Summa 28  38  37  

     

 

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

     
 Anläggningstillgångar    

6 Immateriell anläggningstillgång    
 Pågående investeringar    
 - Nytt verksamhetssystem 2 220  0  0  

 Summa 2 220    
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7 Inventarier    
 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 241  -1 138  -1 137  

 Årets avskrivning 0  -103  -104  

 Pågående investeringar 0  0  0  

 - Möbelinvestering 325  0  0  

 Summa 325  0  0  

     
8 Fordringar    

 Kundfordringar 14 154  15 760  23 602  

 Div. kortfristiga fordringar 0  29  0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 807  17 244  20 375  

 Summa 29 961  33 033  43 977  

     
9 Kassa och bank    

 Bank 19 496  19 698  17 584  

 Summa 19 496  19 698  17 584  

     
10 Eget kapital    

 Ingående balans Allmänt eget kapital 26 676  21 381  21 381  

 

Återbetalning av Eget Kapital till förbundets 
medlemmar -4 676  0  0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 22 000  21 381  21 381  

 Årets/periodens resultat 4 040  4 032  5 295  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 779  2 779  
 Summa 29 037  28 192  29 455  
     

11 Kortfristiga skulder    
 Leverantörsskulder 1 582  1 336  1 768  

 Moms 5 194  5 762  7 787  

 Personalens skatter och avgifter 1 964  2 213  3 228  

 Skulder till anställda 1  1  1  

 Upplupna semesterlöner 592  604  983  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl. sociala avgifter 9 347  9 890  11 823  

 Övriga upplupna kostnader 4 285  4 733  6 516  

 Summa 22 965  24 539  32 106  

     
 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2019. 

     
12 Andelskapital    

 Årets förändring av andelskapital 218  0  0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemmar    
 Summa 218  0  0  

     
13 Återbetalning av Eget Kapital    

 Enligt Direktionsbeslut §363. Utbetalning 2019-08-21 4 676  0  0  

 Summa 4 676  0  0  
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Ordförande har ordet 
Förbundets ständiga utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas behov av 

tolk. Som ny ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det mycket 

konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom tolkverksamheten som jag upplever 

kännetecknar utvecklingen inom förbundet.  

 

Förbundet har senaste två och ett halvt åren genomgått ett flertal förändringar och är fortfarande 

inne i en stark utvecklingsprocess. Omfattande kvalitetsutvecklingsarbete pågår inom förbundet 

och certifiering i enlighet med kvalitetsledningssystemet FR2000 bedöms kunna ske under 2020. 

Arbetet med framtagandet och implementeringen av förbundets värdegrund och ledord har givit 

mycket goda effekter i verksamheten, inte minst för utvecklingen av arbetsmiljön. Som 

ordförande ser jag att den ständiga förbättringsprocessen och ambitionen att konsekvent erbjuda 

en mycket hög kvalitet ger oss de bästa möjligheterna att möta de förväntningar våra 

medlemskommuner har. 

 

Sedan start av förbundet har försök gjorts att upphandla ett nytt verksamhetssystem. Under 

sommaren 2018 påbörjades för fjärde gången upphandling av nytt verksamhetssystem. Även 

denna upphandling överklagades och är i skrivande stund ännu inte avgjord. Min förhoppning är 

dock att ett nytt verksamhetssystem kommer kunna implementeras under 2019 då det är en viktig 

del av förbundets utveckling och målsättningen att vara en verksamhet i framkant. 

 

En verksamhet lyhörd för sina kunder, med stor utvecklingsvilja och med budget i balans skapar 

goda förutsättningar för nya spännande verksamhetsår. Med dessa ord ser jag fram emot 

uppdraget som ordförande i Tolkförmedling Väst  

 

 

 

Göteborg 2019-04-17 

 

Åke Björk 

Ordförande 
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Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad 

integration i samhället. 

 

Övergripande strategi 
Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara 

lyhörda för medlemmarnas behov. 

 

Vi ska kontinuerligt kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet, kundernas behov och 

uppdragstagarnas synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Vi ska fortsätta 

utveckla de tjänster som förbundet i dag levererar för att möta kundernas framtida behov. 

 

Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare, en förmedling där 

uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag. 

 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och känner 

engagemang i arbetet. Tillsammans med medarbetarna och dess fackliga företrädare åstadkommer 

vi detta. 

 

Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering. Varje aktivitet ska 

syfta till att medlemmarnas behov av språktolk kan tillgodoses. Varje möjlighet till effektivisering 

som inte går ut över kvaliteten ska tillvaratas. 

 

Övergripande mål 
Tolkförmedling Väst tillgodoser medlemmarnas behov av språktolk och är det självklara valet av 

förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där alla 

medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och 

en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och 

trygghet i alla led. 

 

Tolkförmedling Väst 

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

• hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling 

• har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt 

• arbetar miljömedvetet 

• verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2020 
Målen för 2020 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 
Indikator Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99,2 % ≥99 % ≥99 % 

Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 

bokade uppdrag ska understiga 1 % 

0,8% <1 % <1 % 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå till minst 5 %. 

4,5 % ≥7 %  ≥5 % 

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 

uppgå till minst 14 %.  

13 % ≥13 % ≥14 % 

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 

1C ska uppgå till minst 60 %. 

56,3 % ≥48 % ≥60 % 

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 
Indikator Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 50 % . 
40 % ≥55 %  ≥50 % 

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikatorer 
Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,8 % <5 %  <6 % 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79 69 - >79 

 

Miljömål 
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 
Indikatorer Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal 

utförda tolkuppdrag. 

40,4 % ≥50 %  ≥50 % 
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Verksamhetsbeskrivning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov av språktolk. Förbundet levererar även översättningstjänster. Som medlem, tillika ägare, av 

förbundet köper medlemsorganisationernas verksamheter samtliga språktolktjänster av 

Tolkförmedling Väst.  

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och bildades av Västra 

Götalandsregionen, Göteborgs Stad, samt kommunerna Borås, Mariestad, Trollhättan och 

Uddevalla. I januari 2015 utökades förbundet med 28 nya medlemskommuner. Ytterligare 12 nya 

medlemskommuner tillkom januari 2019. Förbundet består nu av totalt 40 medlemmar; Västra 

Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 

Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 

Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, 

Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 

Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

Förbundet erbjuder språktolkning och översättning av text. Tolktjänsterna innefattar tolkning på 

plats och på distans. Förbundet levererar tolk- och översättningsuppdrag på fler än 100 olika 

språk. Drygt 1 000 tolkar och knappt 100 översättare utför uppdrag åt Tolkförmedling Väst. 

Uppdragstagarna är inte anställda utan arvoderas per utfört uppdrag. 

Figur 1 Karta över medlemsorganisationerna 
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Förbundets organisation 
Direktion 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen 

sammanträder fem gånger per år. 

Tjänstemannaorganisation och medarbetare  
På uppdrag av Direktionen leds verksamheten av en förbundsdirektör. 

Tjänstemannaorganisationen består i övrigt av ett kansli med förbundsövergripande verksamhet 

samt fyra lokala förmedlingskontor och en översättningsenhet. Lokalkontoren är placerade i 

Göteborg, Borås, Mariestad och Trollhättan och respektive kontor leds av en verksamhetschef. 

Kansliet leds av förbundsdirektören och har sitt säte i Göteborg. 

 

Förbundet har ca 60 årsarbetare samt ett varierat antal visstidsanställda medarbetare. Den största 

gruppen medarbetare är förmedlingspersonal.  

 

Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestad, Töreboda och 

Gullspångs kommuner. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 

köps separat av extern leverantör.  

 

Förmedlingsverksamheten har öppet vardagar under kontorstid. Övrig tid kan tolk beställas via 

TolkNu-tjänsten alternativt via den externa jourtjänsten inom Västra Götalandsregionen. 

 

Ekonomiska förutsättningar  
Sammanfattning 
Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar till stor del 

behovet av språktolk- och översättningstjänster. 

 

UNHCRs årliga rapport visar att flyktingströmmarna i världen är de största sedan andra 

världskriget. 68,5 miljoner människor lever idag på flykt i världen och under 2017 ökade antalet 

tvångsfördrivna med 2,9 miljoner. Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från Syrien, 

Afghanistan, Sudan, Myanmar och Somalia.  

 

Figur 2 Organisationsschema 
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Migrationsverkets resultat för 2018 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är 

ca 4 000 färre jämfört med 2017. Flest asylsökande kom från Syrien, Irak, Iran, Georgien och 

Eritrea. Jämfört med föregående år har antalet asylsökande halverats från både Syrien och 

Afghanistan medan antalet asylsökande från Iran och Georgien har ökat. Kommunmottagandet 

har jämfört med föregående år nästintill halverats.  

 

Migrationsverkets tidigare prognos utgick ifrån att den tillfälliga lagen om gränskontroll skulle 

upphöra sommaren 2019, vilket skulle medföra ett ökat antal asylsökande andra halvan av 2019. 

Migrationsverkets prognos i februari påvisar dock att regeringens förväntade beslut om att 

fortsätta förlänga den tillfälliga lagen om gränskontroll ger en minskad osäkerhet gällande 

prognosen för antalet asylsökande till Sverige 2019. Tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer 

enligt regeringen fortsatt vara huvudregel vilket gör att Migrationsverket förväntar en fortsatt 

stabil utveckling av antalet asylsökande. Planeringsantagandet för 2019 är 21 000 asylsökande och 

22 000 asylsökande för 2020.  

 

Intäkter erhålls genom förmedling av tolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för 

förbundet är arvoden och ersättningar till tolkar. Den totala kostnaden för arvoden och de totala 

intäkterna är beroende av hur många tolk- och översättningsuppdrag som levereras.  

 

Efterfrågan på tolk har svängt i linje med senaste årens flyktingsituation. Den långsiktiga 

prognostiseringen är osäker då migrationssituationen i världen snabbt kan förändras. Förbundet 

har till skillnad mot flera andra tolkförmedlingar ökat sin leverans sista året. Detta bedöms bero 

på en ökad avtalslojalitet hos medlemmarna men även en viss del är effekten av nya medlemmar. 

Efterfrågan på förbundets tjänster förväntas stabiliseras under 2019 och 2020.  

 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska 

genomsyras av god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Då 

både verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas i budget anses förbundet ha 

god ekonomisk hushållning. 

 

Utgångsläge inför planering av budget 2020 
Direktionen ska enligt förbundsordningen årligen fastställa budget och verksamhetsplan för den 

kommande treårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter och 

som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk 

medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådas med 

förbundsmedlemmarna och budgeten ska fastställas senast den 30 september före 

verksamhetsåret.  

 

Som utgångsläge för planeringen av 2020-2022 finns gällande plan för 2019-2021, utfallet av de 

senaste åren samt prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och migrationspolitiken 

i omvärlden samt Migrationsverkets prognoser tas även i beaktan i planeringen av budget 2020.  
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Årsprognos 2019 i jämförelse med budget  
Budget 2019 baseras på att förbundet utför 345 000 uppdrag. Medlemmarnas ökade avtalslojalitet 

bidrog under hösten 2018 till att antalet utförda uppdrag ökade. Efterfrågan på förbundets 

tjänster under 2019 års första månader visade på en fortsatt ökning. I årsprognosen förväntas 

förbundet därför utföra 350 000 uppdrag under 2019. 

 

Brytpunkten för budget 2019 i balans beräknas till 337 000 utförda uppdrag.  

 

Arvodesutveckling 
Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets 

tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen 

bedöms ha viss följsamhet med arbetsmarknadens generella löneutveckling. 

 

Personalbemanning och löneutveckling 
Såväl bemanning som arbetsprocesser har under senaste två åren setts över och anpassats efter 

organisationens förändrade behov. Införande av nytt verksamhetssystem beräknas ske under 

slutet av 2019, vilket innebär en ökad digitalisering och ytterligare förändringar av arbetsprocesser 

och bemanning. Detta kan innebära förändrade kompetenskrav och därmed förändrad 

lönestruktur. Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga parametrar 

för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna rekrytera 

och behålla rätt personal.  

 

Pension 
Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas 

löpande. Löneskatt på 24,26% ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras 

genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid 

deklarationen varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.  

 

Prisutveckling  
Indexuppräkningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För 

att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvodena till tolkar och översättare ha 

följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets 

kostnader.  

 

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2019 prisjusterats med 2,5 %. 

För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2020 resultera i en snitthöjning om cirka 2 %. 

 

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Nuläge 
Tolkuppdrag 
Under 2018 utförde förbundet 337 000 uppdrag, vilket var en ökning med 1 000 uppdrag jämfört 

med 2017. Första kvartalet 2019 visar på en ökning jämfört med motsvarande period 2018. 

Förbundet har under de senaste två åren arbetat för en ökad avtalslojalitet från medlemmarna. 

Detta arbete bedöms ha bidragit till förbundets ökning av antalet utförda uppdrag under 2018 när 

efterfrågan på tolk generellt sjunkit hos andra förmedlingar.  
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Framtida efterfrågan på förbundets tjänster är svårbedömd. Troligt är dock att utfallet för 2019 

kommer att bli något högre än budgeterat. Detta tros bero på nya medlemskommuner i 

kombination med att befintliga medlemmar lojalt köper tjänster av förbundet. Därefter bedöms 

efterfrågan sjunka något för att sedan plana ut de närmaste åren och hålla en mer stabil nivå.  

 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Budgeterat 

antal uppdrag 
180 000 210 000 285 000 380 000 335 000 345 000 340 000 335 000 330 000 

Utfall antal 

uppdrag 
270 000 307 000 355 000 336 000 337 000 

Prognos 

350 000 

Prognos 

340 000 

Prognos 

335 000 

Prognos 

330 000 

Budgetutfall 

(tkr) 
13 966 5 227 2 344 79 5 295 2 200 0 0 0 

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall 

Tillgång, utbildning och auktorisation av tolkar  
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av framförallt befintliga tolkar kommer 

fortgå för att möta de förväntade språkbehoven. Förbundet har en utmaning i att attrahera, 

rekrytera och behålla rätt tolkar. Utmaningen är även att säkerställa kvaliteten på de tjänster som i 

dag levereras samt tillgodose medlemmarnas föränderliga tolkbehov. 

 

De statligt finansierade tolkutbildningsplatserna täcker inte behovet. I syfte att säkerställa den 

egna tolkförsörjningen erbjuder därför förbundet grundutbildning till tolk samt 

kompetensutveckling och förberedande utbildning inför auktorisation för, av förbundet, anlitade 

tolkar.  

 

Kammarkollegiet ansvarar för auktorisationen av tolkar och erbjuder endast auktorisation i 

knappt en fjärdedel av de språk som talas i Sverige. Med minskningen av antalet asylsökande 

förväntas tillgången på kvalificerade tolkar inom de mest efterfrågade språken öka inom 

förbundet.   

 

Utvecklingsfrågor 
Organisation och bemanning 
Organisation 

Med införande av nytt verksamhetssystem kommer förmedlingsarbetet över tid att bli mer 

digitaliserat. Troligt är att framtida kompetensnivå samt bemanningsomfattning inom 

förmedlingsarbetet kommer att påverkas. En eventuell övertalighet förväntas lösas genom 

naturlig avgång över tid. 

 

Medlemmarnas föränderliga behov av förbundets tjänster kan komma att ställa andra krav på 

organisation och bemanning. Det utesluts därför inte att ytterligare förändringar kan komma att 

ske närmaste året.   

 

Under 2019 uppnår en medarbetare ålderspension och ytterligare två medarbetare beräknas gå i 

pension under 2020. Denna vetskap beaktas i det pågående arbetet av organisationsöversynen. 

 

Medarbetarenkät 

Under 2020 beräknas en medarbetarenkät att genomföras. 
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Verksamhet 
Nytt verksamhetssystem 

Under sommaren 2018 påbörjades för fjärde gången upphandling av nytt verksamhetssystem. 

Detta efter att Högsta Förvaltningsrätten tilldömt förbundet att göra om den tidigare 

upphandlingen. Under våren 2019 överklagades även den nya upphandlingen, dock förväntas ett 

nytt verksamhetssystem kunna implementeras under andra halvan av 2019. Det nya 

verksamhetssystemet bedöms komma att förenkla och effektivisera befintliga arbetsprocesser. 

 

Kvalitetsledningssystem, FR2000 

Arbetet med FR2000 under 2018 resulterade bland annat i implementering av värdegrund och 

ledord. Det fortsatta arbetet med genomgång av förbundets samtliga styrdokument beräknas pågå 

under hela 2019. Ytterligare insatser för fortsatt god utveckling av arbetsmiljön med samtliga 

medarbetare är planerade under året. Arbetet har varit mer omfattande än vad som först 

bedömdes. Själva processen med kvalitetsarbetet bedöms ha varit mycket gynnsamt för 

utveckling av förbundets arbetsmiljö varför processen givits tid och själva certifieringen fått stå 

tillbaka. En certifiering bedöms först kunna ske under 2020. 

 

Utveckling av distanstolkning 

Förbundet har som mål att öka distanstolkningen. Genom att öka distanstolkningen kan tolkens 

tid användas mer effektivt till tolkning, miljöpåverkan blir mindre och medlemmarnas 

tolkkostnader minskar. Under 2019 kommer förbundet arbeta mer fokuserat för att öka 

medvetenheten hos kunden gällande distanstolkning. 

 

Kundarbete 

Under 2019 har ett mer medvetet kundarbete påbörjats. Under 2020 förväntas detta arbete 

utvecklas ytterligare. 

 

Finansiella mål 2020 
• Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.  

• Checkkrediten ska ej nyttjas. 

 

Budget 2020  
Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 

Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.  

 

Budget 2020 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 

medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 340 000 uppdrag för 2020. För en budget i 

balans bedöms prisjusteringen för 2020 resultera i en snitthöjning om 2 %. 

 
 Budget 2020 tkr 
Verksamhetens intäkter 221 000 

Verksamhetens kostnader 221 000 

Årets resultat 0 

 

Page 991 of 1185



Budget och verksamhetsplan 2020-2022    13 (14) 

Budget 2020, specifikation 
 Intäkter (tkr)    
Intäktsslag Belopp Kommentar 

Försäljning av förmedlingstjänster 221 000 Tolk- och översättningstjänster 

Summa verksamhetens intäkter 221 000  
 Kostnader (tkr)    
Kostnadsslag Belopp Kommentar 

Personalkostnad 32 076 Personalkostnader inkl PO  

Ersättning direktionen 1 100 Ersättning direktionen 

Arvoden uppdragstagare 174 590 Arvoden och kostnadsersättningar inkl PO 

Tolkutbildning 1 500 Utbildning, material, handledning 

Lokalkostnader 3 625 Lokalhyra, lokalvård, larm, el 

Hyra IT-utrustning 2 849 IT-kostnader, licenser, telefoni & porto 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 403 Förbrukningskostnader 

Administrativa tjänster 3 373 Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal 

Finansiella kostnader 1 485 Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader 

Summa verksamhetens kostnader 221 000  
 

Investeringsbudget 2020 
Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden. 

 

Ekonomisk plan 2020-2022  
För 2020-2022 är budgeten gjord på motsvarande sätt som för föregående period med en 

minskning av efterfrågan av tolktjänster. 

 

Budget 2020 (tkr) 2021 (tkr) 2022 (tkr) 
Intäkter 221 000 222 100 223 100 

Kostnader 221 000 222 100 223 100 

Budgeterat resultat 0 0 0 
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Förvaltningsberättelse 
Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov av språktolk. En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till 

att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när 

myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.” Förbundet har övertagit 

uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från dess medlemmar och är därmed huvudman 

för verksamheten. Förbundet utför även vissa översättningstjänster till medlemsorganisationerna. 

Tolkförmedling Väst består av 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna 

Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, 

Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, 

Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, 

Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och 

Öckerö.  

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 

Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 

fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013. 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad 

integration i samhället. 

Ledord 
Förbundets ledord är professionalitet, tillgänglighet och trygghet. Ledorden är en del av 

förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra 

verksamheten. 
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Omvärldsanalys 
UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem nu är 

högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3 

miljoner fler människor jämfört med 2017. Av dessa 70,8 miljoner människor är ca 26 miljoner 

flyktingar. I slutet av 2017 

var samma siffra dryga 25 

miljoner flyktingar. Drygt 

två tredjedelar av 

flyktingarna kommer från 

länderna; Syrien, 

Afghanistan, Syd Sudan, 

Myanmar och Somalia. 1 

I juli fattade riksdagen beslut 

om att förlänga den tillfälliga 

lagen om uppehållstillstånd. 

Beslutet gäller till och med 

den 19 juli 2021.2 

Migrationsverkets prognos 

för 2019 kvarstår på 21 000 asylsökande medan prognosen för nästa år sänks med 1 000 vilket 

innebär totalt 21 000 asylsökande för 2020.3 

Nuläge 
Under januari – augusti 2019 har förbundet utfört knappt 224 000 tolkuppdrag, jämfört med ca 

215 000 uppdrag motsvarande period föregående år. Tjänster har förmedlats på 114 språk. De 

mest efterfrågade språken är arabiska 

och somaliska som tillsammans står 

för mer än hälften av antalet 

uppdrag. Persiska, dari, BKS 

(bosniska, kroatiska och serbiska), 

tigrinja och sorani följer därefter. De 

tio största språken utgör drygt 83 % 

av samtliga tolkuppdrag. BKS är det 

enda språket som ökat jämfört med 

samma period föregående år. Troligt 

är att denna ökning delvis beror på 

ett ökat behov inom äldreomsorgen. 

Detta på grund av att de flyktingarna 

som under 90-talet kom från 

balkanländerna nu blivit äldre och 

                                                 
1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2018 
2 www.regeringen.se 
3 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos, juli 2019 

Arabiska 36%

Somaliska
16%

Persiska 7%

Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%

Sorani 3%

Albanska 2%

Polska 2%

Turkiska 2%

Övriga 17%

Figur 1 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-08-31 

Figur 2 Språkfördelning 
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faller tillbaka till modersmålet. Arabiska, somaliska och dari har minskat medan de övriga språken 

är oförändrade.  

Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det 

självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 

tillgänglighet och trygghet i alla led.  

Tolkförmedling Väst 

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

• hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling. 

• har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt 

• arbetar miljömedvetet 

• verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället 

Verksamhetsmål 2019 
Målen för 2019 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 
 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Prognos 
2019 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 99,2 % ≥99 %  

Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 %. 1,3 % <1 %  

 
Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 
 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Prognos 
2019 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar 
med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska uppgå till 
minst 7 %. 4,5 % ≥7 %  
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 13 %.  13 % ≥13 %  
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 
1C ska uppgå till minst 48 %. 56,3 % ≥48 %   
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Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 
 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Prognos 
2019 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster 
ska uppgå till minst 55 %. 40 % ≥55 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 
 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Prognos 
2019 

Sjukfrånvaron ska understiga 5 %. 6,8 % <5 %  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 
 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Prognos 
2019 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal 
utförda tolkuppdrag. 40,4 % ≥50 %  

 

 Målet beräknas uppnås 
 Utfall är svårbedömt 
 Målet förväntas inte uppnås 

 
Måluppfyllelse  
Förbundet arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra servicen till kund. Detta sker bland annat 

genom utbildning av tolkar och uppföljning av kund- och tolksynpunkter. Förbundets 

tolkaspiranter genomgår grundutbildning som innefattar ämneskurser, terminologi, handledning 

och god tolksed. Aktiva tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 

fortbildning och handledning i förbundets regi. Förbundets förmedlingspersonal jobbar alltid 

medvetet för att tillsätta den mest lämpade tolken för uppdraget. Förbundet har under året haft 

en god tillgänglighet på tolkar och arbetar ständigt med att ytterligare förbättra tillgång och 

tillgänglighet vid beställning. 

Förbundet har haft god tillgänglighet vid beställningar av tolktjänster och andelen tillsatta 

beställningar beräknas bli något högre än föregående år. Under perioden januari – augusti 2019 

var tillsättningsgraden 99,5 %. Målvärdet för andelen sjukvårdsuppdrag som utförts av tolkar med 

sjukvårdskompetens tros inte uppnås, däremot beräknas andelen uppdrag som utförts av 

auktoriserade tolkar bli högre än målvärdet. Andelen beställningar som inkommer via digitala 

tjänster beräknas öka från föregående år men målvärdet tros inte uppnås främst på grund av att 

överklagande av upphandling försenat implementering av nytt verksamhetssystem. Målvärdet för 

tolkning på distans förväntas inte uppnås. Detta tros främst på att distanstolkning i större 

utsträckning används utanför Göteborgsregionen där också efterfrågan på tolk generellt minskar. 
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Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 

Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på 

plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm i alltifrån kortare meddelanden till 

längre tolkningsuppdrag.  

Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl i direktkontakt med förmedlingspersonal som 

digitalt via webb och app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider 

administreras bokningar via direktkontakt av Västra Götalandsregionens regionservice. Dygnet 

runt, årets alla dagar, tillsätts tolk inom fem minuter för akuta tolkuppdrag via förbundets nya 

digitala beställningstjänst.  

Tolkar och översättare 
I Sverige talas ca 200 språk4. Kammarkollegiet erbjuder auktorisation i ca 40 språk för tolkar och i 

ca 30 språk för översättare. Tillgången på auktoriserade och utbildade uppdragstagare är därmed 

begränsad, varför stor del av framför allt tolkuppdragen utförs av tolkar som inte är 

auktoriserade. Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera och utbilda såväl nya som 

befintliga tolkar för att säkerställa tillgång och kvalitet på de tjänster som erbjuds.  

Den 31 augusti 2019 hade förbundet 1 160 aktiva tolkar vilket är en ökning med 110 tolkar från 

föregående period. Likaså har antalet aktiva översättare ökat från 84 till 90 personer. 

 

 

 

 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har huvudansvaret för utbildning av språktolkar i 

Sverige, dock täcker inte utbildningsplatserna det behov som finns. Tolkförmedling Väst erbjuder 

därför förbundets registrerade tolkar grundutbildning och kompetensutveckling i egen regi. 

Under vårterminen 2019 genomgick 75 kursdeltagare en eller flera av grundutbildningens 

delkurser; sjukvård, migration, juridik och samhällskunskap. Vilket är 23 fler än samma period 

föregående år.  

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, erbjuds 

förbundets aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Under 

vårterminen 2019 har 43 personer genomgått denna utbildning. Målsättningen är att alla 

förbundets aktiva tolkar ska inneha SRHR-kompetens.  

Samtliga nyregistrerade tolkaspiranter tilldelas en mentor och förbundets aktiva tolkar erbjuds 

språkhandledning såväl fysiskt på plats som på distans via Skype. Totalt har 28 tolkar deltagit i 

språkhandledning under våren. I samarbete med Röda Korset har även traditionell handledning 

                                                 
4 www.sprakochfolkminnen.se 

Tabell 1 Tolk- och översättarkompetens 

År 
Aktiva 
tolkar 

Aktiva 
översättare 

Aktiva tolkar/ 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare 

Sjukvårds-
kompetens 

2019 1 160 90 26 267 62 

2018 1 050 84 24 249 56 

2017 987 155 41 270 53 
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erbjudits tolkarna. Två informationskvällar avseende bildstöd i vården har i samarbete med 

Västra Götalandsregionens projekt KomHit Flykting också erbjudits förbundets tolkar. Utöver 

detta har samtliga uppdragstagare bjudits in till informationsträffar under våren på respektive 

kontor.  

Kunder 
Den 31 augusti 2019 hade förbundet 5 208 registrerade medlemskunder. Varje månad förmedlas 

uppdrag till drygt 1 900 kunder. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,97 % av 

medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för drygt 72 % av inköpen. 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 

består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 

förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 

Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 

stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 

kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 

köps separat.  

Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

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

möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2019. I samband med årets första 

direktionsmöte hölls också en särskild information om förbundet och dess verksamhet. Detta 

med anledning av nyvald direktion efter valet 2018. Samtliga politiker i direktionen, såväl 

ordinarie som ersättare, bjöds in att deltaga. 

Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2019-08-31 av: 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Hanna Klang (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
 
 

 

Figur 3 Organisationsschema 
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Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Larsson (C), ledamot  
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Vakant Björn Thodenius (M), ersättare 
  
Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Sandra Lind (S), ersättare Wiwiann Niklasson (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Mariestads kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 
Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 
  
Marks kommun Munkedals kommun 
Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 
  
Mölndals stad Orust kommun 
Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 
Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
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Strömstads kommun Svenljunga kommun 
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 
Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 
  
Tanums kommun Tibro kommun 
Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 
Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  
  
Tidaholms kommun Tjörns kommun 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 
Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 
  
Tranemo kommun Trollhättans Stad 
Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 
Cecilia Valbrant (C), ersättare Aaliyah Faduma Hassan (M), ersättare 
  
Töreboda kommun Uddevalla kommun 
Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Stefan Skoglund (S), ersättare 
  
Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU5), ledamot Agneta Edvardsson (M), ledamot 
Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 
  
Vårgårda kommun Öckerö kommun 
Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 
Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 

Personal  
I kombination med pensionsavgångar och annan naturlig personalavgång har förbundets 

bemanning anpassats och arbetsprocesserna har utvecklats för att på bästa sätt kunna möta 

kundernas föränderliga behov. Den sedan två år tillbaka inrättade tjänsten som 

verksamhetscontroller har som ett led av förändrade behov inom förbundet gjorts om och i 

augusti ersatts av en tjänst som utvecklingsledare. Tjänsten innehas av samma befattningshavare. 

Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med centrala avtal. Samtliga löner är utvärderade i 

relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge. Inga osakliga 

löneskillnader identifierades. Utfallet av löneöversynen blev 2,67% med en budgetpåverkan om 

2,1 %. 

Tillsvidare- och visstidsanställda  
Per den 31 augusti 2019 hade förbundet 53 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 41 

kvinnor och 12 män. Vid samma tidpunkt var två tillsvidareanställda studielediga och fyra 

föräldralediga, varav två är partiellt föräldralediga. 

                                                 
5 Nya Ulricehamn. 
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Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört antal arbetade timmar 

motsvarande 36,6 årsarbetare (åa). Vilket är en minskning från föregående period. Antalet utförda 

timmar som utförts av timavlönad samt visstidsanställd personal har ökat från föregående år och 

motsvarar 8,0 åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts inom förbundet under perioden 

januari- augusti 2019 motsvarat 44,6 åa, vilket är motsvarande 0,9 åa mer än föregående år.  

Som ett led i förbundets kvalitetsarbete har arbetet med att stabilisera och effektivisera 

bemanningen fortgått även under 2019. Att andelen faktiskt arbetade timmar omvandlat till 

årsarbetare ändå har ökat hos gruppen visstidsanställda och minskat hos gruppen tillsvidare 

anställda beror på en återhållsamhet av återbesättning med tillsvidare anställning vid vakans. 

Detta då införandet av det nya verksamhetssystemet förväntas öka effektiviseringen i 

förmedlingsarbetet. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2019 36,6 6,6 1,4 44,6 

2018 40,1 3,6 1,1 43,7 

2017 37,2 4,5 1,9 41,7 

2016 31,8 5,9 5,5 37,7 
Tabell 2 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Sysselsättningsgrad  
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,6 %. Av 

förbundets tillsvidareanställda arbetar 89,6 % av kvinnorna och 93,3 % av männen heltid. 

Sjukfrånvaro 
Den genomsnittliga totala 

sjukfrånvaron för januari-augusti är 

5,9 %. Under första halvan av året 

hade förbundet några 

långtidssjukskrivna medarbetare. 

Dessa är nu på väg tillbaka vilket 

tydligt syns i en kraftigt sänkt 

sjukfrånvaro från och med juli månad. 

De senaste två månaderna är därmed 

normal korttidsfrånvaro. Inom 

förbundet finns idag inga signaler på 

arbetsrelaterad ohälsa och 

kostnaderna för företagshälsovård är i 

princip obefintliga.  
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Figur 4 Total sjukfrånvaro 2017-2019 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Nya medlemmar 
Förbundet utökades i januari 2019 med följande 12 nya medlemskommuner: Bollebygds 

kommun, Dals-Ed kommun, Herrljunga kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Marks 

kommun, Strömstads kommun, Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tjörns kommun, 

Tranemo kommun, Vårgårda kommun. 

Nya lokaler i Göteborg 
Lokalen i Göteborg i vilken förbundets verksamhet tidigare inrymdes i var ursprungligen inte 

anpassad för kontorsverksamhet. Lokalen hade därmed stora brister och en godtagbar 

arbetsmiljö kunde inte upprätthållas. Från juni är kansliet och förbundets största 

förmedlingskontor inrymda i moderna, för verksamheten anpassade, kontorslokaler i Gårda. 

Ett kontor i Fyrbodal 
I en förbundsövergripande lokalöversyn bedömdes inte kontoren i Trollhättan och Uddevalla 

vara ändamålsenliga. Direktionen beslutade därför om en sammanslagning av de båda kontoren 

och från augusti är förbundets verksamhet i Fyrbodal placerad i en ny ändamålsenlig lokal i 

centrala Trollhättan. 

Omförhandlat avtal 
På grund av den utdragna upphandlingsprocessen av nytt verksamhetssystem hade förbundet 

tidigare tvingats träffa ett för förbundet mindre fördelaktigt avtal med befintlig leverantör av 

verksamhetssystem. Denna leverantör nyttjade sin avtalsrätt och sa i februari upp avtalet. 

Uppsägningen medförde ett mycket akut och kritiskt läge för förbundets totala drift. Ett nytt 

avsevärt dyrare avtal tvingades därför av förbundet att ingås med befintlig leverantör. 

Avtal nytt verksamhetssystem 
Efter en lång upphandlingsprocess med överklaganden till högsta instans kunde förbundet i maj 

till slut teckna avtal för ett nytt verksamhetssystem. Under sommaren har ett intensivt arbete 

pågått tillsammans med den nya leverantören för att om möjligt implementera det nya systemet 

innan årsskiftet.  

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Förbundet har till och med 31 augusti utfört 9 000 fler uppdrag än föregående år. Förbundets 

tolv nya medlemmar står för drygt 5 000 av dessa uppdrag. Resterande ökning tros bero på en 

ökad avtalslojalitet från förbundets övriga medlemmar. Ökningen har följsamhet med förbundets 

prognos. Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har ökat och är nu 99,5%, detta trots att 

förbundet utfört fler uppdrag än beräknat under perioden. 

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 

kundernas förväntade behov av tolktjänster. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera 

och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan 

utbildade tolkar kunnat rekryteras och mer fokus kommer därmed läggas på 

kompetensutveckling. 
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Avtal för nytt verksamhetssystem tecknades i maj och implementeringsarbetet påbörjades 

därefter. Det nya systemet förväntas driftsättas tidigast i slutet av året. 

Med anledning av förändrade lagkrav på tillgänglighet tas nu en ny webbplats fram för förbundet. 

Den nya webbplatsen kommer att publiceras i slutet av hösten.  

Då förbundets nuvarande avtal gällande telefoni löper under 2020 har nu upphandlingsprocessen 

påbörjats. Nytt avtal förväntas tecknas under mitten av nästa år. 

Innan sommaren skickade förbundet ut en kundenkät till 19 000 mailadresser. Cirka 5 000 svar 

inkom och förbundet arbetar nu med att möta önskemål som framkommit. Under hösten 

kommer förbundets kunder bjudas in till frukostmöten för information om tolkanvändande. 

Även webbinarier är planerade för hösten. 

Som ett led i förbundets kvalitetsarbete och ambition att certifiera sig i enlighet med FR2000 har 

arbetet med översynen av förbundets samtliga styrdokument och arbetsprocesser fortgått under 

året. Då arbetet med översynen varit avsevärt mer omfattande än förväntat och förbundets 

kvalitetsambitioner är höga har arbetet tillåtits få ta tid och den tidigare ambitionen att 

kvalitetscertifiera förbundet under 2019 har därmed skjutits fram. Arbetsmiljöarbete fortgår i hela 

organisationen. Under hösten ligger fokus på friskfaktorer. 

Förbundets investeringsverksamhet 
I maj 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Investeringsbudgeten är 

11 mkr och då driftsättning tidigast kommer ske i slutet av året beräknas avskrivningar påbörjas 

först 2020.  

I samband med att kansli och förmedlingsverksamheten i Göteborg i juni flyttade till nya lokaler 

flyttades inventarier mellan kontoren och nyinköp gjordes för att komplettera kvarvarande 

inventarier. En ej budgeterad investering på 0,4 mkr har därmed gjorts och avskrivningarna 

förväntas påbörja under september. Inventarierna skrivs av på fem år. 

Ekonomi 
Förbundsordningen reglerar att förbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. 

Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås 

genom förmedling av tolktjänster. Största kostnaden för förbundet är arvoden till tolkar vid 

utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende 

av hur mycket tolktjänster som köps. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster 

enligt självkostnadsprincipen. 

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  
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Helårprognos i förhållande till budget 
Budget 2019 är lagd utifrån 345 000 uppdrag och prognosen för helår 2019 baseras på ca 348 000 

uppdrag. Främst återfinns helårsprognosens budgetavvikelse på posterna kopplade till 

tolkuppdragen där såväl försäljningsintäkter som kostnader för uppdragstagare förväntas bli 

högre än budgeterat. Medlemmarnas ökade avtalslojalitet bedöms ha påverkat utfallet positivt. 

Likaså att drygt 70 % av uppdragen till och med augusti utförts av tolkar med högre 

kompetensnivå.  

Löneutfallet per 31 augusti är något lägre än budgeterat vilket främst beror på att övriga 

personalkostnader går ner under semesterperioden men också av en något lägre bemanning än 

budgeterat. Det prognostiserade utfallet för helåret är dock i nivå med budget. 

Förbundets lokalkostnader kommer att bli totalt ca 400 tkr högre under året då kontoren i 

Göteborg, Trollhättan och Uddevalla har flyttat till nya mer ändamålsenliga och dyrare lokaler. 

Kostnader för IT- och konsulttjänster prognostiseras bli högre än budgeterat. Dessa kostnader är 

kopplade till bland annat det fördyrade avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem, 

kostnader kring införande av nytt verksamhetssystem samt tillgänglighetsanpassning av 

förbundets webbplats.  

Införande av nytt verksamhetssystem har senarelagts på grund av överklagad upphandling. 

Därmed kommer inte avskrivningar på investeringen att ske i enlighet med planerad budget vilket 

påverkar prognosen.    

Utfallet för delåret är drygt 4 mkr och prognosen för helåret är ca 5 mkr. 

 
INTÄKTER 

Utfall  
jan-aug 2019 

Budget  
jan-aug 2019 

Prognos 
helår 2019 

Budget 
2019 

Förmedlingstjänster 140 636 136 965 220 632 205 448 

Övriga Intäkter 429 0 492 0 

Summering 141 065 136 965 221 124 205 448 

KOSTNADER     

Direktionskostnader 668 650 1 110 975 

Personalkostnader 19 244 20 567 30 851 30 851 

Arvoden och ersättningar tolkar 109 234 107 635 170 990 161 453 

Tolkutbildning 528 1 067 1 600 1 600 

Lokalkostnader 2 324 2 070 3 538 3 105 

Data/IT/Telefoni/Post 2 331 2 133 3 400 3 200 

Inventarier, förbrukningsmaterial 180 249 404 374 

Administrativa och 
konsulttjänster 

2 491 2 233 4 081 3 350 

Finansiella kostnader 25 360 115 540 

Summering 137 025 136 965 216 089 205 448 

RESULTAT 4 040  0 5 035 0 

Tabell 3 Driftsredovisning: eftersom styrningen av verksamheten sker på total nivå redovisas driftsredovisning totalt för kommunalförbundet  
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Mål för god ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning. Verksamheten 

ska genomsyras av god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv.  

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål för 2019:  

• Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.  

• Checkkrediten ska ej nyttjas. 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och checkkrediten har ej nyttjats.  

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos 
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 

Delårsresultatet 2019 tillsammans med återstående verksamhet under året gör att balanskravet för 

2019 beräknas uppnås.  

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.  

Resultaträkning 

 

 

  

Belopp i tkr     
 Not 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

  2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 

     
Verksamhetens intäkter 1 141 065  129 208  203 940  

Verksamhetens kostnader 2 -137 000  -125 035  -198 506  

     
Resultat före avskrivningar  4 065  4 173  5 434  

     
Avskrivningar 3 0  -103  -104  

     
Resultat efter avskrivningar  4 065  4 070  5 330  

     
Finansiella intäkter 4 3  0  2  

Finansiella kostnader 5 -28  -38  -37  

     
Redovisat resultat  4 040  4 032  5 295  
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Balansräkning 
Belopp i tkr     

 Not 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 
TILLGÅNGAR     

     
Anläggningstillgångar     
Immateriell anläggningstillgång 6 2 220 0 0 

Inventarier 7 325 0 0 

Summa anläggningstillgångar  2 545 0 0 

     
Omsättningstillgångar     
Fordringar 8 29 961 33 033 43 977 

Likvida medel 9 19 496 19 698 17 584 

Summa omsättningstillgångar  49 457 52 731 61 561 

     
Summa tillgångar  52 002 52 731 61 561 

     
     

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER     

     
Eget kapital     
Eget kapital 10 22 000 21 381 21 381 

Andelskapital, medlemskommuner 10 2 997 2 779 2 779 

Årets/periodens resultat 10 4 040  4 032  5 295  

Summa eget kapital  29 037 28 192 29 455 

     
Skulder      
Kortfristiga skulder 11 22 965 24 539 32 106 

Summa skulder  22 965 24 539 32 106 

     

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  52 002 52 731 61 561 
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Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr     

 Not 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

  2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 

     
Den löpande verksamheten     
Årets resultat  4 040  4 032  5 295  

Justering för av- och nedskrivning  0  103  104  

     
Kassaflöde från den löpande verksamheten      
före förändring av rörelsekapital  4 040  4 135  5 399  

     
Minskning kortfristiga fordringar  14 016  9 935  -1 010  

Minskning kortfristiga skulder  -9 141  -6 937  630  

     
Kassaflöde från den löpande verksamheten  8 915  7 133  5 019  

     
Investeringsverksamheten     
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -2 545  0  0  

     
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 545  0  0  

     
Finansieringsverksamheten     
Andelskapital 12 218  0  0  

Återbetalning av Eget Kapital 13 -4 676    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -4 458  0  0  

     
Årets kassaflöde  1 912  7 133  5 019  

Likvida medel vid årets början  17 584  12 565  12 565  

     
Likvida medel vid årets slut  19 496  19 698  17 584  

 
Noter 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

samt enligt rekommendationer för delårsrapportering från Rådet för kommunal redovisning. 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den 

senaste årsredovisningen. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. 

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter 

redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodo-

göras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
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Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank.  

Noter 
Belopp i tkr    
     
Not 2019-08-01 2018-01-01 2018-01-01 

  2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 

1 Verksamhetens intäkter    
 Förmedlingstjänster 140 636  129 067  203 744  

 Övriga intäkter 429  141  196  

 Summa 141 065  129 208  203 940  

 Av övriga intäkter uppgår 300 tkr till ett engångsbelopp för medlemsinsatser från 12 st nya medlemmar 2019 

     
2 Verksamhetens kostnader    

 Direktionskostnader 495  362  575  

 Sociala avgifter direktion 173  123  192  

 Personalkostnad 14 587  14 964  22 673  

 Sociala avgifter personal 4 657  4 727  7 086  

 Arvoden och ersättning tolkar 89 791  80 004  127 937  

 Sociala avgifter tolkar 19 443  17 646  28 268  

 Tolkutbildning 528  814  1 244  

 Lokalkostnader 2 324  1 922  2 966  

 Dator/IT/telefoni/post 2 331  1 874  3 174  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  180  269  675  

 Administrativa- och konsulttjänster 2 491  2 330  3 716  

 Summa 137 000  125 035  198 506  

     
3 Avskrivningar    

 Inventarier 0  103  104  

 Summa 0  103  104  

     
4 Finansiella intäkter    

 Ränteintäkter 3  0  2  

 Summa 3  0  2  

     
5 Finansiella kostnader    

 Räntekostnad  0  1  1  

 Övriga finansiella kostnader 28  37  36  

 Summa 28  38  37  

     

 

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

     
 Anläggningstillgångar    

6 Immateriell anläggningstillgång    
 Pågående investeringar    
 - Nytt verksamhetssystem 2 220  0  0  

 Summa 2 220    
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7 Inventarier    
 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 241  -1 138  -1 137  

 Årets avskrivning 0  -103  -104  

 Pågående investeringar 0  0  0  

 - Möbelinvestering 325  0  0  

 Summa 325  0  0  

     
8 Fordringar    

 Kundfordringar 14 154  15 760  23 602  

 Div. kortfristiga fordringar 0  29  0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 807  17 244  20 375  

 Summa 29 961  33 033  43 977  

     
9 Kassa och bank    

 Bank 19 496  19 698  17 584  

 Summa 19 496  19 698  17 584  

     
10 Eget kapital    

 Ingående balans Allmänt eget kapital 26 676  21 381  21 381  

 

Återbetalning av Eget Kapital till förbundets 
medlemmar -4 676  0  0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 22 000  21 381  21 381  

 Årets/periodens resultat 4 040  4 032  5 295  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 779  2 779  
 Summa 29 037  28 192  29 455  
     

11 Kortfristiga skulder    
 Leverantörsskulder 1 582  1 336  1 768  

 Moms 5 194  5 762  7 787  

 Personalens skatter och avgifter 1 964  2 213  3 228  

 Skulder till anställda 1  1  1  

 Upplupna semesterlöner 592  604  983  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl. sociala avgifter 9 347  9 890  11 823  

 Övriga upplupna kostnader 4 285  4 733  6 516  

 Summa 22 965  24 539  32 106  

     
 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2019. 

     
12 Andelskapital    

 Årets förändring av andelskapital 218  0  0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemmar    
 Summa 218  0  0  

     
13 Återbetalning av Eget Kapital    

 Enligt Direktionsbeslut §363. Utbetalning 2019-08-21 4 676  0  0  

 Summa 4 676  0  0  
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1 § Namn och säte  
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

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

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

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

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

6 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

 ledamot i direktionen 

 medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

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

närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

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

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

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

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

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

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

14 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet 
Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§. 
 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 
 
Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och 
utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i 
förbundet efterfrågar. 
 
Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om 
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess 
medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske 
med samtliga förbundsmedlemmar. 
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15 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 
tvåårsperioden. 
 
Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före 
direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före 
verksamhetsåret. 
 
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet 
är offentligt. 
 

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

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

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

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

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

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

22 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars 
fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad 
förbundsordning. 
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Revisorema i Härryda kommun 

Till fullmäktige i Härryda kommun 
Organisationsnummer 212000-1264 

Revisorernas bedömning av delärsrapport augusti 2019 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delärsrapporten 
per augusti 2019 är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga màl som fullmäktige 
beslutat samt om delärsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat 
och ställning. Revisoremas bedömning ska biläggas delärsrapporten inför fullmäktiges 
behandling av densamma. 

Vi har i enlighet med kommunallagen översiktligt granskat Härryda kommuns delärsbokslut 
per 2019-08-31. Kommunallagen föreskriver att budgeten skall innehälla mäl och riktlinjer 
för verksamheten samt finansiella mäl som är av betydelse för en god ekonomisk hushällning. 
Dessa mäl skall utvärderas i delärsrapport och i ärsredovisningen. Vidare anger lagen om 
kommunal bokföring och redovisning att kommunens bo lag frán och med 2019 ska omfattas 
av mäl för god ekonomisk hushällning. 

Syftet med revisoremas översiktliga granskning är att bedöma om: 

• Resultatet i delärsrapporten, som ska behandlas av fullmäktige, är förenligt med de 
finansiella och verksarnhetsmässiga mäl som fullmäktige beslutat. 

• Delàrsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och 
verksamhet. 

En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i f6rhällande till en granskning av en 
ärsredovisning. 

Med utgängspunkt frán den översiktliga granskningen har vi gjort nedanstäende 
bedömningar: 

• Enligt kommunallagen ska det finnas en uppföljning av mälen som har betydelse 
för god ekonomisk hushällning. Kommunfullmäktige har för perioden 2019-2021 
formulerat tvä fmansiella mäl samt fyra verksamhetsmässiga mäl som ska bidra till 
att god ekonomisk hushällning uppnäs. Vi kan konstatera att det i delärsrapporten 
finns en uppföljning av de totalt sex mäl som ligger till grund för god ekonomisk 
hushällning. Ett av de tvà finansiella mälen bedöms i delärsrapporten att uppnäs. 

• De tvä fmansiella nyckeltalen bedöms i delärsrapporten att uppnäs. Mälet om att 
resultatet ska vara 2,5% av verksamhetens nettokostnader prognostiseras 2019 att 
uppgä till 1,5 %. Kommunstyrelsen konstaterar att mäluppfyllelsen mäts och 
analyseras i rullande fyraärsperioder varpä mälet bedöms att uppfyllas för 2019 
även om det uppsatta mälvärdet inte förväntas uppnäs för heläret. Mälet om en 
ökande soliditet beräknas att inte uppnäs för 2019. Vad gäller de fyra 
verksamhetsmässiga mâlen förväntas ett mäl att uppnäs samt tre màl att delvis 
uppnäs. 

• I delärsrapporten saknas uppföljning av màl for god ekonomisk hushällning 
gällande kommunens bolag. 

• Kommunstyrelsen gör i delärsrapporten bedömningen att Härryda kommun delvis 
förväntas uppfylla mälen för god ekonomisk hushällning 2019. Vi delar 
kommunstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushällning delvis förväntas 
uppnäs för heläret. Vi bedömer dock att kommunen bör utveckla mäl för god 
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ekonomisk hällhàllning som omfattar kommunens bolag samt följa upp dessa i 
samband med delärs- och ârsbokslut. 

• Kommunen följer inte Lag om kommunal redovisning kap 5 § 4, 
Pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 593, l mnkr som avsättning i 
balansräkningen i stället für som en upplysning utanför balansräkningen. 
Kommunens redovisning av pensioner innebär ocksâ att ârets resultat är 12,4 mnkr 
högre redovisat än om lagen följts. 

• Vi konstaterar att balanskravsresultatet per augusti är positivt med 65, I mnkr och 
förväntas även vara positivt per ârsbokslutet med I 0,4 mnkr. 

Revisoremas bedömning är att delârsrapporten, beaktat ovanstâende noteringar, i allt väsentligt är 
förenligt med de mâl som fullmäktige fastställt, säväl de finansiella som de für verksamheten samt 
i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. 

Härryda kommun den 21 oktober 2019 

Ordförande Vice ordförande 

/ 
Christer Holmberg 

2, . 
f4wc i 
Peter Wâgsjö 
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1. lnledning 

1.1. Uppdrag 

Vi har pâ uppdrag av kommunens revisorer översiktligt granskat kommunens delàrsrapport för 
perioden januari - augusti 2019. Syftet med vär granskning är att kommunens revisorer ska 
erhälla underlag för sin bedömning av delärsrapporten och framförallt sin bedömning och 
rapportering till kommunfullmäktige om resultatet i delärsrapporten är förenligt med de mál 
som kommunfullmäktige beslutat. 

1.2. Utförd granskning 

Granskningen av delärsrapporten har i huvudsak gjorts genom intervjuer med kommunens 
ekonomipersonal, översiktlig genomgáng av underlag till bokslut och delärsrapport. 
Utgängspunkten för vär granskning är kommunallagen. Granskningen av ett delàrsbokslut är 
väsentligt begränsad i förhällande till en granskning av en ârsredovisning. 

1.3. Rapportutformning 

I denna rapport sammanfattas vära väsentligaste iakttagelser frän granskningen i 
avvikelseform. Syftet med rapporten är att uppmärksamma förhällanden som bör ätgärdas 
samt att ge förslag till förbättringar. 

Rapporten har lästs av personalen pà ekonomiavdelningen. 

2. Delârsbokslutet per 2019-08-31 

2.1. Resultat delârsbokslut 

Kommunen redovisar ett resultat om 77,8 mnkr per deläret 2019, vilket är 56,7 mnkr högre än 
budget. Kommunens prognos för heläret är beräknad till 33,1 mnkr. 

Delärsresultatet är 28,4 mnkr högre än deläret 2018. Det förbättrade resultatet förklaras av att 
skatteintäkter, generella statsbidrag ach utjämning ökat mer (72, 1 mnkr, 5,1 %) i förhällande 
till verksamhetens nettokostnad (36,5 mnkr, 2,7 %). 

2.2. RKR 17 Delärsrapport 

Syftet med rekommendation är att ange minimikraven för innehàllet i en delärsrapport och 
principerna för bedömning av vilka poster som ska tas med i delärsrapporten samt hur dessa 
ska värderas. Det är upp till varje kommun att avgöra om de kommunala koncernföretagen ska 
omfattas av delärsrapporten. Detta gäller säväl räkenskaperna som den förenklade 
förvaltningsberättelsen. Kommunerna bör härvid beakta om sammanställda räkenskaper krävs 
för att möjliggöra en relevant och tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk 
hushällning. Kommunen upprättar en sammanställd redovisning i enlighet med 
rekommendationen. Kommunkoncernen redovisar ett resultat om 108,9 mnkr per deläret 2019, 

2 
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vilket är 27,3 mnkr högre än delret 2018. Kommunkoncernens prognos för helàrsresultatet 
uppgär till 61,8 mnkr. 

2.3. RKR R4 Materiella anläggningstillgängar 

Enligt rekommendationen ska komponentavskrivning tillämpas när olika komponenter i en 
anläggningstillgäng har väsentligt olika nyttjandeperioder. Kommunen tillämpar frän och med 
2016 komponentavskrivning för fastigheter anskaffade efter 2004. Under 2018 överfördes 
mark och anläggningar till komponenthanteringen. Kommunen har under äret även infört 
komponentavskrivning för gator och vägar och tillämpar nu komponentavskrivning fullt ut i 
enlighet med rekommendationen. 

2.4. Kommentarer till vissa poster i delârsbokslutet 

2.4.1. Avsättningar för pensioner 

Pensionsskulden ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den sä kallade 
blandmodellen, vilket innebär att endast pensioner intjänade frän 1998 ska skuldföras. Tidigare 
intjänade pensioner ska tas upp som ansvarsförbindelse och inte skuldredovisas i 
balansräkningen. Sedan fler är tillbaka redovisar kommunen hela pensionsförpliktelsen i 
balansräkningen. Kommunens redovisning av pensioner innebär ocksà att ärets resultat är 
12,4 mnkr högre redovisat än om lagen följts. Denna hantering är därmed inte i linje med den 
kommunala redovisningslagen. Eftersom felet är av betydande storlek bedömer vi att 
räkenskaperna integer en rättvisande bild. 

Kommunen är inte ensam om att awika frân lagen när det gäller redovisningen av pensioner. 
En jämförelse med andra kommuner i västra Sverige visar att fiera kommuner väljer 
fullfonderingsmodellen, vilken innebär att hela ansvarsförbindelsen redovisas som en skuld i 
balansräkningen och att förändringen av skulden päverkar resultatet. 

2.4.2. Exploateringstillgängar 

Exploateringstillgängar uppgär till 147,1 mnkr per 2019-08-31, vilket är 24,6 mnkr lägre än 
ärsbokslutet 2018. Minskningen hänförs väsentligen till slutredovisade exploateringsomrâdet 
under slutet av 2018. Kommunens bedömning är att inget nedskrivningsbehov föreligger för 
exploateringstillgángarna i delärsbokslutet. 

Kommunen redovisar intäkter och kostnader i resultaträkningen först när ett 
exploateringsprojekt slutredovisas. Hanteringen avviker frän RKR R2 lntäkter. Kommunen 
upplyser själva om avsteget i delârsrapporten. 

Inga exploateringsprojekt har slutredovisats under äret. Prognosen för 2019 innehäller inga 
slutredovisningar, men kommunen bedömer att tvä projekt kan bli aktuella under slutet av äret. 
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2.4.3. Exploateringsbidrag 

I september 2018 vann en detaljplan avseende Mölnlycke fabriker laga kraft. Utifrän ett avtal 
med markägaren inföll därigenom ett exploateringsbidrag till kommunen om totalt 82,3 mnkr. 
Kommunens àrsbokslut 2018 innehöll intäkter om 30,2 mnkr kopplat till exploateringsbidraget. 
Beloppet motsvaras av vad kommunen har rätt att fakturera markägaren under 2018 utifrän 
uppfyllda villkor i exploateringsavtalet. 

Av aktuellt exploateringsavtal mellan markägaren och kommunen framgár att det upprättats 
en formell gatukostnadsutredning för del av detaljplanen. Gatukostnaderna enligt denna 
utredning uppgär till 5 mnkr. Markägaren ska enligt avtalet erlägga gatukostnad enligt den 
formella gatukostnadsutredningen som ett exploateringsbidrag för att täcka även generella 
ätgärder inom omrädet. Kommunen menar att det därigenom inte finns nägra formella krav pä 
specifika insatser för att erhälla bid raget. Därigenom saknas det enligt kommunens mening en 
möjlighet att matcha bidraget mot preciserade kostnader, varför ingen motsvarande skuld har 
bokförts. 

Vi kan konstatera att kommunen tagit upp motsvarande del av exploateringsbidraget, 30,2 
mnkr, som de enligt avtal har rätt att fakturera markägaren under 2018. Inga ytterligare intäkter 
har tag its upp i delärsbokslutet 2019. Att kommunen inte tar upp resterande del av tota It bi drag 
om 82,3 mnkr kan accepteras med anledning av den osäkerhet som föreligger till följd av 
kommunens kvarstäende villkor för att ytterligare bidrag ska erhàllas. 

2.4.4. Landvetter Södra Utveckling AB 

Vi noterar att kommunens helägda dotterbolag, Landvetter Södra Utveckling AB, redovisar ett 
negativt resultat om 1,9 mnkr i delärsbokslutet. Det negativa resultatet förklaras av bolaget 
ännu inte fakturerat kommunen för samtliga tjänster de utfört under äret. En korrekt 
hanteringen vare att i delärsbokslutet boka upp dessa ej fakturerade tjänster, 1, 9 mnkr, som 
en upplupen intäkt i bolaget och motsvarande skuld hos kommunen. Hanteringen ger ingen 
resultateffekt för kommunen. Landvetter Södra Utveckling AB prognostiserar ett nollresultat för 
heláret 2019. 

2.4.5. Effekter av ny kommunal redovisningslag frän 1 januari 2019 
[ntäktsregoyisning RKR R2 lntäkter: Diskussion pägär i RKR om hur gatukostnadsersättningar 
ach exploateringsbidrag ska hanteras i exploateringsprojekt (intäktsföras direkt eller lösas upp 
i takt med avskrivningskostnader). Kommunen har enligt uppgift, utöver vad som framkommer 
ovan i avsnitt 2.3.4 Exploateringsbidrag, inga väsentliga gatukostnadsersättningar eller 
exploateringsbidrag frän tidigare àr i balansräkningen. 

Delârsrapportlärsredovisning: Kommunen har gjort vissa anpassningar av delàrsrapporten 
och bedömer att den i allt väsentligt följer den nya redovisningslagen. Främst kvarstär 
anpassningar av förvaltningsberättelsens dispositioner. Anpassning planeras ske för 
ärsredovisning 2019. 
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3. Mäluppfyllelse 

3.1. Mäl för god ekonomisk hushällning 

Enligt bestämmelserna i kommunallagen ska kommunen fastställa finansiella och 
verksamhetsmässiga mäl för god ekonomisk hushàllning. Uppföljning av mälen ska göras i 
delâàrsrapport och ärsredovisning. Vidare anger lagen om kommunal bokföring och redovisning 
att kommunens bolag frän och med 2019 ska omfattas av màl för god ekonomisk hushällning. 

Kommunfullmäktige i Härryda har i verksamhetsplan 2019-2021 fastställt tvä finansiella màl 
och fyra verksamhetsmàl för god ekonomisk hushällning. I verksamhetsplanen anges att m~let 
för god ekonomisk hushällning är att kommunen ska medverka till att varje generation tar 
ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet ach efterlämnar miljömässiga, sociala och 
ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. 

Bedömningen av mälen sker utifrän en skala där respektive màl bedöms som uppnátt, delvis 
uppnatt eller inte uppnätt. I delärsrapporten per augusti 2019 gör kommunen bedömningen att 
ett av de tvà finansiella mälen uppnás. Av fyra verksamhetsmàl uppnàs ett mäl helt och tre 
màl uppnàs delvis. I delärsrapporten saknas uppföljning av mäl för god ekonomisk hushällning 
gällande kommunens bolag. 

3.1.1. Avstämning av balanskravet 

Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kost 
naderna. Vid avstämning av balanskravet fär realisationsvinster inte medräknas samt 
förändringen av den delen av pensionsförpliktelsen som intjänats före 1998. 

Avstämning mot balanskravet: 

Mkr 2019-08-31 

Prognos ärets resultat 
Justering för realisationsvinster 
Prognos pensionsförpliktelser före 1998 

33,1 
-0,3 

-22,4 
Positivt balansresultat 10,4 
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3.2. Uppföljning av finansiella màl 

I delärsrapporten framkommer prognos och utfall sä längt för kommunens tvà finansiella mäl: 

• So/iditetsnivän ökar med en procentenhet per är 

Av delärsrapporten framkommer att soliditetsnivän beräknas ligga kvar pà 2018 ärs nivä. 

• Re sultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader 

Enligt delärsrapporten prognosticeras resultatet för 2019 uppgà till 1,5 procent av 
verksamhetens nettokostnader. Utifrän prognosen uppgär resultatet till cirka 3,6 procent i 
genomsnitt över en rullande fyraärsperiod. 

3.3. Uppföljning av verksamhetsmàl 

I delârsrapporten framkommer prognos och utfall sä längt för kommunens fyra 
verksamhetsmàl: 

• Bostadsbyggandet utformas sà att en befolkningsökning pà lägst 1,5 % kan mötas med 
bostäder i alla ägande- och upplätelseformer. 

delärsrapporten anges att mälet uppnäs delvis. Under 2019 beräknas 102 bostäder 
färdigställas. Drygt hälften av dessa hänför sig till arbetet med förhandsbesked för bygglov 
utom detaljplan. Det beräknade antalet färdigställda bostäder är nägot lägre än den omfattning 
som skulle behövas för att det skulle kunna motsvara mälet om lägst 1,5 % befolkningsökning. 
Befolkningstillväxt beräknas uppgà till cirka 1,1 %. 

• Full behovstäckning inom försko/everksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform. 

Enligt delärsrapporten bedöms mälet att uppfyllas. Värdnadshavare erbjuds att välja mellan 
förskola och familjedaghem. Alla kan inte fä sina förstahandsval uppfyllda men alla barn fär en 
plats i sin kommundel om sä önskas. 

Alla e/ever har efter slutförd grundskola e/Ier gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för 
arbete e/Ier fortsatta studier. 

Mälet bedöms i delärsrapporten att delvis uppfyllas. Andelen elever frän grundskolan som blir 
behöriga till gymnasiet är fortsatt stor och andelen elever som tar studentexameri inom fyra är 
är fortsatt hög i förhällande till andra kommuner. Även om alla elever inte när gymnasieexamen 
sà gär mánga ut till arbete och försörjning b~de de som studerat pà yrkesprogrammen och de 
som läst högskoleförberedande program. Ungdomsarbetslösheten är fortsatt mycket läg. 
Däremot anges att elevhälsans arbete behöver vidareutvecklas och samverkan mellan 
grundskola och gymnasiet behöver stärkas för att de elever som inte lyckas nà sin 
gymnasieexamen inom 4 àr ska fängas upp i tid. 

• Def finns bostäder av god kva/itet och god til/gänglighet för äldres och funktionsnedsattas 
bedömda behov. 

Mälet bedöms i delärsrapporten att delvis uppfyllas. För äret beräknas behovet av särskilt 
boende för äldre vara större än antal tillgängliga platser. Arbetet med att stötta upp behovet 
hos den enskilde som behöver vänta längre än tre mänader pà en plats pägär kontinuerligt. 
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För málgruppen funktionsstöd pàgàr arbete med att korrigera en obalans i utbudet inom de 
olika boendeformerna för att bättre möta mälgruppens behov. 

3.4. Bedömning av mäluppfyllelse 

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 12 kap. 2 §, granskat om resultatet är förenligt med 
fullmäktiges beslut om màl och riktlinjer för god ekonomisk hushällning. Vi kan konstatera att 
det i delärsrapporten finns en strukturerad uppföljning av b~de de finansiella och 
verksamhetsmässiga màlen. Kommunen gör i delärsrapporten bedömningen att Härryda 
kommun delvis förväntas uppfylla mälen för god ekonomisk hushällning 2019. Vi delar 
kommunstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushällning delvis förväntas uppnàs för 
heläret. 

Vär sammanfattande bedömning utifrän avrapporteringen i delärsrapporten är att resultatet 
delvis är förenligt med de màl kommunfullmäktige beslutat om. Vi bedömer dock att kommunen 
bör utveckla màl för god ekonomisk hällhällning som omfattar kommunens bolag samt följa 
upp dessa i samband med delàrs- och ärsbokslut. 

Göteborg, den 21 oktober 2019 

Ernst & Young AB 

f 
Auktoris ad revisor och 
Certifi ad kommunal yrkesrevisor 

Marcus Gustafson 
Auktoriserad revisor och 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

7 

Page 1075 of 1185



 

Utvecklingsfunktionen

 

 

H
K2

00
1,

 v
1.

2,
 2

01
7-

03
-1

0 
   

Anteckningar från kommunstyrelsens uppsiktsplikt – 
Härryda Energi AB den 20 september 2019

Presentationen som visades finns i bilaga.

Nr Ärende

1. Ekonomi
Utfall per augusti 2019 redovisas. Rörelsens intäkter är högre än 
budgeterat och eldistributionskostnaderna har minskat på grund av att 
elnätsförluster har minskat. Sammantaget följs budgeten väl. 

Prognos för elhandelsbolaget 2019 innebär vinst på 20 000 kr. 

2. Elnätsregleringen
Senast den 31 oktober väntas beslut från energimarknadsinspektionen 
angående intäktsram för HEAB mellan 2020-2023. Elnätsmodellen som 
påverkar elnätbolagens intäkter och möjlighet att ta in olika avgifter är 
oförutsägbar, rigid och missgynnar expansiva kommuner. Det pågår 
påtryckningar från bland annat elbranschen om att modellen ska 
förändras. För att få ta del av framtida eventuella ändringar av 
elnätsregleringen måste HEAB överklaga energimarknadsinspektionens 
beslut.

3. Planerade investeringar
Budgeterade investeringar redovisas. Under 2019-2020 är kostnaderna 
högre på grund av bytet av elmätare. 

Heab följer bostadsförsörjningsprogrammet för att planera investeringar 
men behöver stämma av mot de senaste uppgifterna. Det är viktigt med 
fortsatt dialog så att alla har samma bild kring investeringarna. Landvetter 
Södra behöver få uppgifter om kostnaden för utbyggnad av elnätet för att 
kunna göra den totala kostnadskalkylen för exploateringen. 

4. Aktuellt
Pågående projekt redovisas, två exempel är fortsatt utbyggnad av 40 kV 
nät och projektet ”overflow” som innebär att Härryda, Ale och Lerum 
samarbetar kring kundservice och kan hjälpa varandra med samtal som 
inte hinns med. Se hela listan över pågående projekt i bilagd presentation.

Ett stort pågående projekt är byte av elmätare som görs dels på grund av 
kommande lagkrav och dels för att höja kvalitén. Projektet startade 
januari 2019 med förberedelser och systeminstallationer. Mätarbyten 
pågår mellan augusti 2019 till april 2020.
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Utveckling av antal elhandelskunder redovisas tillsammans med arbetet 
kring kundinformation för öka antalet kunder. Antalet kunder är 4770 st 
per 5 september.

5. Laddstolpar och solceller
Laddstolpar och solceller har sedan 2018 bokförts hos elnätsbolaget men 
ett företag som håller på med eldistribution får inte också syssla med 
handel och produktion av el (med vissa undantag så som vid 
strömavbrott). Därför kommer hantering av laddstolpar och solceller 
flyttas till elhandelsbolaget. 

HEAB har 33 laddstolpar i kommunen och har samma system och samma 
pris som kranskommunerna men investering i laddinfrastruktur bär sig 
inte och alternativ finansiering krävs vid utbyggnation av fler laddstolpar. 
Inte heller solceller genererar vinst. Det kräver mycket tid och arbete men 
kunden kan i slutändan välja en konkurrent. HEAB har inte 
kärnkompetens inom detta område medan det finns många duktiga 
konkurrenter. Huruvida bolaget ska fortsätta med solceller är därför 
oklart.

6. Utdelning från bolaget
Kommunfullmäktige beslutar om utdelning från bolaget och förslag på 
utdelning diskuteras. Under 2020 förväntas en utökad utdelning på 
ytterligare två miljoner kronor baserat på prognos 2019. 

7. Arvodesreglemente Heab
Det har skett ett fel gällande arvoden för förtroendevalda i 
elhandelsbolaget. Skrivelsen kring arvoden som finns i elnätsbolaget har 
av misstag förts över i protokollet för elhandelsbolaget. Inga arvoden har 
betalats ut och det kommer rättas till med en extra stämma. 

8. ”Hål i marken-grupp”
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, där 
kommunens trafikverksamhet har varit sammankallande. Heab och flera 
andra aktörer ser gärna att gruppen kommer igång igen för att underlätta 
samverkan. Anders Ohlsson får i uppdrag att se till att gruppen startas 
upp.

9. Övrigt
Utifrån att elhandelsbolaget har låg omsättning och låg lönsamhet 
diskuteras risker och om rätt typ av verksamhet bedrivs. Heab kommer 
göra en genomlysning och återkomma. 

Heab har avtal med vattenfall som står för riskerna för elinköp. En fråga 
lyfts om avtalet med vattenfall är underställt kommunfullmäktige vid 
något tillfälle eftersom det finns stora risker förknippat med elhandel. 
Detta behöver ses över.
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Solceller på kommunens verksamhetslokaler
I budget 2019 fick förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag på 
verksamhetslokaler där installation av solceller vore kostnadseffektivt och 
lämpligt. Diskussion pågår mellan fastighetsverksamheten och Heab. Att 
leverera till kommunens fastigheter skulle vara kontrollerad affär för 
Heab, till skillnad från kommersiell verksamhet av solceller som inte är 
lönsam.

Lora sensornät
Heab är intresserad av arbete med Lora sensorätet men har tappat 
kontakten i frågan sedan Alec Mägi slutat. De behöver få en ny kontakt, 
Peter Lönn tar med sig frågan.

10. Nästa möte 
Förslag på datum skickas ut.

Närvarande
Per Vorberg, ordf. kommunstyrelsen
David Dinsdale, 1:e vice 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
Anders Ohlsson, samhällsbyggnadschef
Bo Ekström, ekonomichef
Matilda Johansson, sekreterare
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Agenda

• Ekonomi
• Aktuella frågor
• Ökad utdelning
• Hål i marken-grupp
• Övrigt
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Härryda Energi AB
utfall augusti
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Investeringar 2019
t.o.m. augusti

Kapacitet 1 500 7 000

Övrigt 0 900

Drift/mätsystem 1 900 15 000

Reinvestering 0 0

Kvalitet 3 700 8 500

Vädersäkring 200 2 100

Nyanslutning 3 800 10 000

Summa 11 100 43 500

Årets 
invest.

Budget 
2019

Prognos
2

6 000

900

15 000

0

8 500

1 400

11 700

43 500
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Elhandelsbolaget
utfall augusti
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Elnätsregleringen - vad händer?
• Uppgifter inför perioden 2020-2023 lämnades till EI 31/3 

(åldersbestämning, normkoder mm)
• Beslut om intäktsram för 2020-2023 ska lämnas av EI 

senast 31/10
• EU har uppmärksammat den nya svenska regleringen för 

2020-2023, har skickat brev till energiminister Anders 
Ygeman

• Lokalkraft träffade infrastrukturdepartementet 27/8 för dialog
• Energiföretagen försöker få till en lösning – nytt rådslag 

inom kort
• Beslut om intäktsram måste överklagas för att få ta del av 

eventuella framtida utslag/överenskommelse
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Prisjämförelse: 20A, 20 000kWh/år
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Planerade investeringar
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Lånebehov investeringsplan

200 000

220 000

240 000

260 000

280 000

300 000

320 000

340 000

360 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Total upplåning Landvetter södra

Page 1090 of 1185



15

Soliditet
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Arvodesreglemente

HEAB´s arvodesreglemente finns framtagen sen i våras. 
Kan vi utgå från den?
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Aktuella frågor

Page 1093 of 1185



Målbild

• Ge våra kunder trygg och säker el
• Få ännu nöjdare kunder och fler elhandelskunder
• Ha energifulla medarbetare
• Möjliggöra morgondagens energismarta samhälle
• Verka för att Härryda Energi blir mer känt som företag
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Aktuella projekt
• Nytt kundinformationssystem driftsatt, leveransverifiering pågår
• Fortsatt utbyggnad av 40 kV nät
• Ombyggnadsprojekt i Benareby slutförs och Flahall startas upp
• Utbyggnad för nyanslutningar i kommunen (Airport city, Mölnlycke fabriker mfl)
• Ökad digitalisering med fortsatt utbyggnad av driftövervakning/fjärrstyrning
• Planering för ombyggnation av inmatningsstation i Hindås
• Planering för ny inmatningspunkt vid flygplatsen (Skalmered)
• Projekt ”overflow” startas upp med HAL
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Mätarbytesprojektet

• Startade jan-19
• Projektförberedelser och systeminstallationer
• Mastrar, installation under sommaren
• Eltel utför alla installationer
• Mätarbytesstart 28/8-19 till april -20
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Kundinformation mätarbyte
• Kundinformation med fakturor 8/4 och 8/7
• Mer info på vår hemsida – ”mätarbyte”

• Brevutskick 4 varianter:
– Alla kunder i mitten av augusti
– 3 olika kundgrupper start 21/8

• Informationskitt lämnas när mätare är bytt
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Avbrottsstatistik SAIDI
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Avbrottsstatistik SAIFI
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Elhandel

Nu har vi 4770st elhandelskunder (3/9)

Ökningstakten har gått ner under året pga arbete 
med nytt kundinformationssystem
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Utveckling Elhandelskunder
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Kundinformation

Information
• 1 900 Villa kunder i Mölnlycke 5/7
• 1 500 Villakunder i Landvetter 4/9
• 2000 villakunder Härryda och Hindås v 40
• Uppföljande ”Kundvårdssamtal” 

• Anvisningskunder (minst 4ggr/år)

Varumärke
• Nya tavlor på nätstationer 

(50st)
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Affärsstruktur framöver

• Efter kontakt med jurister på Energiföretagen så konstaterar vi 
att dagens hantering vad gäller bokföring av laddstolpar och 
solceller inte följer ellagen

• Nu kommer vi att flytta hanteringen av laddstolpar och solceller 
till Härryda Energi Elhandel
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Laddstolpar
• HEAB har satt upp 33st destinationsladdare och 3st snabbladdare
• Betalsystem via InCharge (laddkort eller app)
• P-tid 30 min för laddstolpar vid t ex Landvetter centrum – varför?

• Investering i laddinfrastruktur bär sig inte, alternativ finansiering krävs 
vid utbyggnation av fler laddstolpar
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Solceller
• 7 anläggningar sålda på 2 år – förlust 14 000kr
• Garantiåtagande i 10 år
• Svårt att upprätthålla rätt kompetens
• Ingen installationspartner

• Oklart om fortsatt försäljning av solceller
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Gatubelysning
• Budgetbeslut togs vid KF-möte i juni:

”Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram underlag och fatta 
nödvändiga beslut så att kommunens belysning vad gällande 
ägande, drift och underhåll förs över till det helägda kommunala 
bolaget Härryda Energi AB.”

• Hur jobbar vi vidare?
• Vad får Ekan Management för fortsatt uppdrag? 
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Ökad utdelning
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Ökad utdelning

Budgetbeslut togs vid KF-möte i juni:

”Avkastning från kommunens bolag (Härryda Energi AB 
och Förbo) skall öka med 10 mkr.”
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Utbetalningar till kommunen 2018

Utdelning (25 pbb) 1 137 500 kr

Arrendeavgifter 1 125 212 kr

SUMMA 2 262 712 kr
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Ökad utdelning 2019

Hur blir fördelningen av ökad utdelning för 2019 mellan 
HEAB och Förbo?
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Hål-i-marken gruppen
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Brödtext m.m.

RubrikHärryda Energi · Närmare dig

Page 1112 of 1185



 

Utvecklingsfunktionen
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Anteckningar från kommunstyrelsens uppsiktsplikt – 
Miljö- och bygglovsnämnden den 20 september 2019

Nr Ärende

1. Anteckningar från föregående möte 9 maj 2019 läggs till handlingarna.

2. Uppföljning av delegationsbeslut
Utifrån nämndens ansvar för delegationsbeslut diskuterades på senaste 
mötet behovet av rutin för uppföljning av delegationsbeslut, och rutin har 
nu tagits fram (bilaga). Nämnden bedömer att uppföljning av besluten 
fungerar väldigt bra och det är en öppen dialog med förvaltningen. 
Nämnden tar del av alla beslut och väljer ut beslut att granska där 
förvaltningen ger ytterligare information och svarar på frågor. 

3. Uppföljning av förhandsbesked
Kommunstyrelsen har tidigare fått en redovisning av 2018 års 
förhandsbesked. För 2019 har hittills 25 förhandsbesked beviljats vilket 
medger totalt 47 nya bostäder. 5 ansökningar om förhandsbesked har 
avslagits, vilka skulle ha medgivit 11 bostäder. Alla förhandsbesked 
beslutas av nämnden, både positiva och negativa. Besluten är 
överklagbara och hittills har kommunen fått rätt i alla fall, men inget 
ärende har tillsvidare prövats i högsta instansen Mark- och 
miljööverdomstolen. 1 ärende ligger hos Länsstyrelsen och 2 hos Mark- 
och Miljödomstolen. 

Grim Pedersen rapporterar att nämnden lägger vikt vid att besluten ska 
vara väl underbyggda då ett snabbt men felhanterat godkännande av 
förhandsbesked skulle kunna få negativa konsekvenser både för den 
enskilde och för kommande arbete med infrastruktur i området. 
Förvaltningens underlag gällande motivering till beslut är ett bra underlag 
för att fatta beslut i ärendena.  

4. Handläggningstid - checklista 
Enligt plan- och bygglagen ska den som söker lov eller förhandsbesked ha 
ett beslut senast 10 veckor från den dag då ansökan är komplett. I 
Härryda kommun är genomsnittstiden 3 veckor för 2019, i ett fall har 
handläggningen tagit 12 veckor under 2019.

Frågan om hur lång tid det tar från inkommen ansökan till att den är 
komplett diskuteras. Genomsnittstiden från inkommen till komplett 
ansökan är 7 veckor (2019), 9 veckor (2018) och 11 veckor (2017). 
Förvaltningen arbetar för att underlätta för sökanden så att behov av 
komplettering minskar, bland annat genom att ta fram en tydlig och 
pedagogisk checklista. 

Page 1113 of 1185



2 (4) 

Nr Ärende

Inom miljö- och hälsoskyddsområdet finns också utmaningar kring 
kompletta handlingar. Till exempel måste en situationsplan alltid biläggas 
ansökan om enskilda avlopp och just nu tas en e-tjänst fram för att 
underlätta för sökanden. Det kommer inte gå att skicka in ansökan om 
situationsplan inte biläggs. Målet är att ansökningar om enskilda avlopp 
ska hanteras inom 90 dagar, från komplett ansökan till beslut. 
Handläggningstiden från inkommen ansökan till beslut är 105 dagar i 90 % 
av fallen.  Med anledning av kommunens mål kring digitalisering ombeds 
förvaltningen att informera kommunstyrelsen under våren om vilka e-
tjänster som används. 

Det pågår en diskussion i regionen på både politisk och tjänstemannanivå, 
om att arbeta med likartade bygghandlingar för att underlätta för 
sökanden. Ulrika Von Pfaler tar med sig frågan till byggchefernas 
kommande nätverksmöte. 

5. Översyn av delegationsordningen och eventuellt reglemente
Förvaltningen har genomfört en översyn av delegationsordningarna och 
noterat att en översyn behöver göras både vad gäller lagändringar och 
andra lämpliga förbättringar i mbns delegationsordning. Miljö- och 
bygglovsnämnden noterar synpunkterna och kommer att se över 
nämndens delegationsordning utifrån sin expertis. 

6. Påpekanden från revisionen
Intern kontroll
Revisorerna har i grundläggande granskning 2018 rekommenderat miljö- 
och bygglovsnämnden att genomföra intern kontroll. Rutinen i Härryda 
är att kommunstyrelsen genomför intern kontroll för hela verksamheten, 
även inom miljö- och bygglovsnämndens område. Intern kontrollen anses 
vara god och förvaltningen kommer därför inte föreslå någon ändring av 
nuvarande arbetssätt. Nämnden kommer få information om arbetet och 
resultatet av intern kontroll.

Rutin för jäv och påtryckningar
Revisorerna har i grundläggande granskning 2018 rekommenderat miljö- 
och bygglovsnämnden att ta fram en rutin för jäv och påtryckningar. 
Rutinen håller på att tas fram och skickas till kommunstyrelsen för 
kännedom när den är klar. 

7. Årshjul
Servicemätning insikt
Arbetet med att analysera och lära av resultatet från SKL:s servicemätning 
”Insikt” har strukturerats upp. Nämnden kommer årligen få en 
genomgång av resultatet i maj. 

Delresultatet för 2019 redovisas. Delresultatet visar indikationer på att 
utvecklingen går åt rätt håll jämfört med 2018 års resultat. Bygglov 
fortsätter att jobba med åtgärder, t.ex. finns numera en kontaktperson 
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Nr Ärende

för företagen och den personen samarbetar med företaglotsen. Samma 
arbetssätt finns inom mark- och exploateringsverksamheten. 
Kommunstyrelsen kommer årligen att få en samlad redovisning av 
resultatet.

Hel- och halvårsbokslut
Nämnden har årligen ett ärende om hel- och halvårsredovisning, som är 
en del av den redovisning som kommunstyrelsen får till sig.

8. Estetiska krav på transformatstationer – fråga från presidieträff HEAB 
och KS
Presidiet i Härryda Energi har lyft frågan om estetiska krav på 
transformatstationer. Kraven ställs vid bygglovsansökan, vilket gör att 
byggnationen blir dyrare eftersom specialbeställningar behövs i ett sent 
skede. Vilka krav som ställs på den estetiska utformningen beror på vart 
stationen ska placeras och hur exponerad den kommer vara. 

All information som kan ges så tidigt som möjligt skapar förutsättningar 
för exploateringsekonomin i stort, t.ex. skulle kostnaderna kunna minskas 
redan vid projekteringen. Frågan om information i tidigt skede behöver 
fortsättas att arbetas med.

9. Övriga frågor
Återvinningsstation vid nya stenbrottet
Det kommer många synpunkter från de boende då planeringen av 
restaurang, parkering och återvinningsstationen inte anses skapa en fin 
miljö.

Återvinningsstationer är svåra att placera då de oftast är skräpiga men ska 
finnas nära. Liksom utformningen av transformatstationer är viktig bör 
krav ställas på återvinningsstationer. Diskussion förs kring förpacknings- 
och tidningsinsamlingens (FTI) ansvar och förutsättningar för bostadsnära 
insamling genom att fastighetsägaren samlar in för sina hyresgäster. Som 
det är idag skulle fastighetsägaren stå för kostnaderna av insamlingen 
men inte få del av vinsten som FTI gör. I villaområden kommer det ändock 
behövas återvinningsstationer.  

En idé är att bjuda in FTI till kommunstyrelsen och miljö- och 
bygglovsnämnden för information kring vilka krav som kan ställas och 
vem som ansvarar för nedskräpningen med mera. 

KS besök hos Samgräv AB i Fäxhult
Under kommunstyrelsens besök framförde Samgräv sitt perspektiv 
gällande kommande planer. Grim Pedersen vill att KS informeras 
ytterligare om miljö- och bygglovsnämndens perspektiv. 
Kommunstyrelsen kommer få information i frågan, tillsammans med 
information om Deponi ABs verksamhet vid Skogslyckan ”hästhagarna”.
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Magasinsvägen
Situationen kring lutningen av Magasinsvägen diskuteras. I detaljplanen 
för Magasinsvägen antagen av kommunfullmäktige anges en maximal 
lutning av vägen på 10 %. Trafikverksamheten i kommunen har ansökt om 
marklov för en lutning på 15 % vilket medför stora problem i 
framkomligheten för bl. a. Räddningstjänsten. Planerna på byggnation är i 
ett sent skede och situationen innebär stora onödiga kostnader. 
Kommunstyrelsen har inte fått nödvändig information kring konsekvenser 
av tidigare beslut och beslutsförslag t.ex. gällande förslag kring viadukt.

Peter Lönn får i uppdrag att ordna en genomgång av hela processen för 
att beskriva hur det kunde ske, dra lärdom av det inträffade så att det inte 
händer igen och beskriva hur det ska lösas framöver. Miljö- och 
bygglovsnämnden har agerat i enlighet med sitt uppdrag som 
myndighetsnämnd i detta ärende. Genomgången blir under en särskild 
sittning med presidiet för Ks, Mbn och förvaltningen. Även 
kommunstyrelsen kommer få information i ärendet.

10. Nästa möte
Fredag 8 november 2019 kl. 8.30–10.30

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
Thomas Hammarlund, miljöchef
Ulrika von Pfaler, bygglovschef
Magdalena Lindberg, sekreterare miljö- och bygglovsnämnden
Matilda Johansson, sekreterare

Page 1116 of 1185



Utvecklingsfunktionen
Kansli
Magdalena Lindberg

Rutin kring delegationsbeslut
Miljö- och bygglovsnämnden

Bakgrund
För att förvaltningens dagliga arbeta ska fungera på ett tillfredsställande sätt har miljö- och 
bygglovsnämnden delegerat vissa ärende, i enlighet med kommunallagen kap 7 §5. Vilka 
ärende som får tas på delegation anges i delegationsordningen som är antagen av nämnden. 
De beslut som sedan fattats på delegation ska sedan anmälas vid nämndens nästkommande 
sammanträde om nämnden inte beslutat annat.

Bara för att nämnden delegerat vissa ärende har de fortfarande det yttersta ansvaret och därför 
är det viktigt att nämnden ges möjlighet att ställa frågor utifrån de beslut som tagits.

Rutin
Rutinen har sin utgångspunkt i miljö- och bygglovsnämndens tidsplan.

Ungefär 2,5 vecka innan nämndssammanträdet är sista inlämningsdagen. Då ska 
administratören på respektive enhet lägga delegationslistor (listorna är en översikt av alla 
besluts som tagits) samt alla inskannade delegationsbeslut i sin helhet i o-katalogen. 

När kallelsen till beredningen går bifogar nämndsekreteraren detta till kallelsen, både besluten 
i sin helhet och listorna. Dessa går även till övriga i nämnden så alla ledamöter och ersättare 
har tillgång till delegationsbesluten.

Ungefär en vecka senare går kallelsen till nämnden. Innan dess har nämndens ledamöter och 
ersättare möjlighet att ställa frågor på delegationsbesluten som tagits under aktuell period. 
Frågeställningar eller önskan av dragning av visst ärende förmedlas till nämndsekreteraren 
som sedan återkopplar till berörd enhet/chef.

På nämndssammanträdet tas sedan ärendet/frågeställningen upp och ledamöter och ersättare 
har möjlighet att ställa frågor.

Sammanfattning

Administratören 
lägger in 
delegationslista 
och delegations-
beslut i o-
katalogen

Nämnd-
sekreteraren 
publicerar 
delegationslista 
och beslut till 
samtliga 
ledamöter och 
ersättare.

När kallelsen går 
ska nämnden ha 
inkommit med 
önskan om 
förtydligande 
eller dragning av 
delegations-
beslut.

Vid 
sammanträdet 
svarar 
handläggare eller 
chef på de frågor 
som rör 
delegations-
ärendena.
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Datum 

2019-11-04 

 

3.4.1 

Diarienummer 

4335/2019 
1228/2019 

 Till samtliga kommuner 

Kommunstyrelsen 

 

 

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00. 

Fax: 0455-35 31 00. E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se 

Bostadsmarknadsenkäten 2020 och Plan-, bygg- och 

tillsynsenkäten 2019 

Nu är det snart dags för Bostadsmarknadsenkäten och Plan-, bygg- och tillsynsen-

käten. Era svar är mycket viktiga för Boverkets analyser, länsstyrelsernas region-

ala analyser, allmänheten samt andra aktörer. Vi hoppas behålla den höga svars-

frekvens vi uppnått under tidigare år. Undersökningarnas tillförlitlighet och 

materialets kvalitet är helt beroende av er kommuns medverkan och engagemang. 

Resultaten kommer att publiceras på Boverkets hemsida som öppen data. 

 

Bostadsmarknadsenkäten och Plan-, bygg- och tillsynsenkäten kommer att skickas 

i början av december 2019 och ska vara besvarade senast fredag 31 januari 2020. 

Resultatet från enkäterna kommer att bearbetas och redovisas till regeringen under 

april och maj 2020.  

 

Bostadsmarknadsenkäten  

I Boverkets uppdrag ingår att bevaka utvecklingen på bostadsmarknaden. Vi ser 

det som mycket angeläget att kunna redovisa de skilda förhållanden som råder i 

olika delar av landet och i olika typer av kommuner. Syftet med den årliga Bo-

stadsmarknadsenkäten är att kunna skapa en bred överblick över det aktuella läget 

på bostadsmarknaden, belysa regionala skillnader, följa utvecklingen över tid och 

få fram underlag för bedömningar av utvecklingen de närmaste åren. 

 

Bostadsmarknadsenkäten är i år uppdelad i sex delar, i vilka olika fokusområden 

kopplade till bostadsmarknaden behandlas. Vid sidan om Boverkets analyser av 

resultaten och länsstyrelsernas regionala analyser används materialet i en rad rap-

porter och produkter från Boverket. 

 

Del 1. Läget på bostadsmarknaden 

Ger en sammanhållen bild av Sveriges bostadsmarknadsläge. Uppgifter om läget 

på bostadsmarknaden är en av de mest efterfrågade i Bostadsmarknadsenkäten, 
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och används i åtskilliga rapporter från Boverket samt ges mycket utrymme i me-

dia. 

 

Del 2. Bostadsbyggande 

Frågor om förväntat bostadsbyggande utifrån boendeform och upplåtelseform, 

samt vad som begränsar byggandet. Uppgifter om förväntat bostadsbyggande är 

grunden för Boverkets byggprognoser på ett och två års sikt som riktas till rege-

ringen, samt till marknadsaktörer inom byggbransch, kreditmarknad, konjunktur-

bedömare, byggherrar med flera.  

 

Del 3. Allmännyttan 

Boverket ska enligt förordningen (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bo-

stadsaktiebolag följa de allmännyttiga bostadsbolagens utveckling och roll på bo-

stadsmarknaden. Uppgifterna från denna del är mycket värdefulla för det fortsatta 

arbetet.  

 

Del 4. Kommunernas verktyg för bostadsförsörjningen 

Svaren i denna del utgör ett värdefullt underlag för att följa kommunernas arbete 

med bostadsförsörjningen, till exempel hur många kommuner som har aktuella 

riktlinjer för bostadsförsörjningen, i vilken utsträckning samverkan sker inom och 

mellan kommuner och vilken service kommunerna erbjuder till bostadssökande. I 

årets enkät ingår frågor om markinnehav och markanvisning. 

 

Del 5. Läget för olika grupper 

Boverket följer utvecklingen av boendevillkoren för olika grupper i samhället. 

Kommunernas svar är mycket värdefulla för att belysa situationen för olika grup-

per på bostadsmarknaden och hur utvecklingen ser ut över tid. 

 

Del 6. Bostadsanpassnings-, reparations- och återställningsbidrag 

Boverket utövar tillsyn över tillämpningen av lagen (2018:222) om bostadsan-

passningsbidrag enligt förordningen (2018:224) om bostadsanpassningsbidrag och 

tar som tillsynsmyndighet fram en rapport om bostadsanpassnings-, reparations- 

och återställningsbidraget. Rapporten är bland annat en sammanställning och re-

dovisning av kommunernas kostnader för bidragen. Uppgifterna i denna enkät 

utgör en grund för Boverkets rapport. 

 

 

Plan-, bygg- och tillsynsenkäten  
Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) och Boverkets regleringsbrev ska 

Boverket varje år följa upp, analysera och sammanställa erfarenheterna från till-

lämpningen av plan- och bygglagen (2010:900) och föreskrifter som har meddelats 

i anslutning till lagen. Syftet med uppföljningen är att uppmärksamma regeringen 

på tendenser inom tillämpningen som i längden kan leda till exempelvis regeländ-

ringar eller nya uppdrag till Boverket. Många av statistikuppgifterna hämtas in 

från länsstyrelserna, men för att få en samlad bild över hur plan- och bygglagstift-

ningens regler tillämpas är det viktigt att Boverket även får in statistik på kom-

munnivå. 
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Plan-, bygg- och tillsynsenkäten är uppdelad i fyra delar: 

 

Del 1. Översikts- och detaljplanering 

Frågor om planbesked, arkitektur, tillgänglighet med mera.  

 

Del 2. Markanvisningar 

Frågor gällande lagen (2014:899) om kommunala markanvisningar. 

 

Del 3. Lov och byggande 

Frågor om ärenden om lov, förhandsbesked, anmälan, handläggningstider med 

mera. 

 

Del 4. Tillsyn 

Frågor om tillsynsärenden, ingripanden med mera. 

 

 

Er medverkan i årets enkäter är av stor betydelse och vi ser fram emot ett fortsatt 

gott samarbete med er.  

 

 

 

Göran Persson   Richard Bauer 

avdelningschef  avdelningschef 

     

 

 

Kontaktuppgifter 

Projektledare Bostadsmarknadsenkäten 

Marie Sand 

bme@boverket.se 

 

Uppdragsledare Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 

Marie Rosberg 

pbe@boverket.se 
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Sektorn för utbildning och kultur

Datum 2019-11-11 Dnr 2019KS71 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och kommunstyrelsen 
2019-11-21

Beslutsfattare Beslut

Gunilla Cederberg

Hans Melin

Hans Melin

Maria Carlsson

Päivi Malmsten

Anna-My Zetterberg

Anställning skolpsykolog

Tidsbegränsad anställning lärare i fritidshem

Anställningar, lärare 4-9, elevassistenter, Lärare och lärare i fritidshem

Anställning, höjd sysselsättningsgrad

Direktupphandling, genomförande av undervisning Yh-utb. Tullspec. TS19

Anställning, tillfällig höjning av sysselsättningsgrad
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Sektorn för socialtjänst

Datum 2019-11-04 Dnr 2019KS95 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Agneta Carlsson

Susanne Grabe

Lena Lager

Marine Laurin

Anställningar
Anställningar
Attesträtt
Bostadsanpassningsbidrag för perioden 2019-10-01 till 
2019-10-31
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Sektorn för samhällsbyggnad

Datum 2019-11-04 Dnr 2019KS57 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Henrik Yngve

Henrik Yngve 

Henrik Yngve

Henrik Yngve

Pär Olausson 

Jessica Stenhoff

Anders Ohlsson

Petrus Sigvardsson 

Driftbidrag 2019 Helgeredsvägens vägsamfällighet, 
3520 kr 
Driftbidrag 2019, Grankärrsvägens 
samfällighetsförening, 3240 kr

Driftbidrag 2019, Furubergsortens vägsamfällighet, 
20 490 kr

Driftbidrag 2019, Värred samfällighetsförening 6040 kr

Anställning, drifttekniker 

Anställning, Administratör, VA-ingenjör, Tf driftchef 
och Teknisk projektledare
Utse Otto Jacobssons maskiner i Romelanda AB som 
leverantör gällande rivning av Örtagårdens f d förskola 
i Mölnlycke. 

Kommunstyrelsen har i ärende med diarienummer 
2019ks524 tidigare delegerat till kommunstyrelsens 
ordförande att fatta beslut om leverantör avseende 
rivningen. Då resultatet av upphandlingen fallit inom 
ramen för förvaltningens delegation fattas beslut om 
leverantör istället av samhällsbyggnadschefen enligt 
ovan. 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad (Avslag) 2019.70 
och 2019.72
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad (Bifall) 2019.73 -
2019.78, 2019.80 - 2019.81
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Beslutsfattare Beslut

Petrus Sigvardsson

Petrus Sigvardsson  

Susanne Ekström 

Henrik Yngve 

Undantag från bestämmelser, 2019.89 - 2019.98

Beslut om fordonsflytt samt ansöka om ägarbyte, 
TTA002. Handlingar finns hos Samhällsbyggnad. NR 
24 

Beslut om fordonsflytt. Knösvägen, ägare okänd. 
Handlingar finns hos Samhällsbyggnad. NR 25

Beslut om fordonsflytt. Kyrkvägen, ägare okänd. 
Handlingar finns hos Samhällsbyggnad. NR 26

Färdtjänst 03/2019
Riksfärdtjänst 03/2019

Tillfälligt nyttjanderättsavtal avseende allmän 
platsmark, Fastighet Bårhult 1:112, Område 1.
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Datum 2019-11-07 Dnr 2019KS48 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Anders Lagerkvist

Lars Jönsson

Anders Lagerkvist

Maria Hamrehjelm

Lars Jönsson

Maria Hamrehjelm

Maria Hamrehjelm

Johan Axelsson

Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal 
(Förnyad konkurrensutsättning Telefoniprodukter) 

Beslut tillsvidareanställning

Beslut tillsvidareanställning

Inhyrning, uthyrning och uppsägning av fastighet, lokal och 
lägenhet (Inhyrning moduler till skolor Hindås, Rävlanda) x 
2

Inköp inom budget och val av leverantör (Avtal för 
fordonslyft inkl. service – Mark och anläggningar <10 Pbb)

Godkännande av uppsägning av hyresavtal (Trädgårdsvillan 
Råda Säteri)

Inhyrning, uthyrning och uppsägning av fastighet, lokal och 
lägenhet (Inhyrning Soc boende Solåsvägen Hindås)

Beslut tillsvidareanställning

Page 1155 of 1185



Anmälan av delegationsbeslut från 
kommunledning och funktionerna: Utveckling, 

Personal, Ekonomi och upphandling 2019

38

2019KS23
   

Page 1181 of 1185



 

Utvecklingsfunktionen

Datum 2019-11-04 Dnr 2019KS23 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Kerstin Jacobsson

Birgitta Flärdh

Peter Lönn

Anställning – Löneenheten
Anställning – Utvecklingsfunktionen, EDU
Beslut om vidaredelegation
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