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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum
2019-04-04

1. Upphandling av kaféverksamhet som tjänstekoncession på Råda 
säteri
2019KS87

Handlingar i ärendet skickas hem till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.

2. Planbesked för Landvetter 6:15, 6:306, 6:581, 6:582 och 6:6
2016KS330

3. Planbesked för Assmundtorp 2:22, 2:9, 2:126, 2:127, 2:128 och 9:1
2018KS794

4. Ombyggnad av Pulkavägen 1 i Hindås
2019KS158

5. Överförmyndarnämnden; verksamhetsplan och internkontrollplan 
2019
2019KS149

6. Bordlagt ärende: Strategisk plan för arbetet med Agenda 2030
2017KS1005

7. Policy för informationssäkerhet
2019KS78

8. Policy för krisberedskap 2019-2022
2019KS35

9.   Riktlinjer för reklam i kommunala idrottsanläggningar
2019KS112

10. Politisk styrgrupp i samhällsbyggnadsprojekt
2019KS106

11. Medborgarförslag om att stoppa all nybyggnation tills det nya 
vattenverket är i drift
2018KS831

12. Medborgarförslag om att ansluta Härryda kommun till Grefab
2018KS715
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KALLELSE 
Kommunstyrelsen
Datum
2019-04-04

13. Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning 2020-2023 samt 
rambudget 2020 för GR
2019KS114

14. Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2019
2019KS9

15. Redovisning av medborgarförslag april 2019
2019KS142

16. Avsägelse, Per Vorberg, samt fyllndasval av ledmot till 
Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning 2019-2022
2018KS786

17. Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2019
2019KS81

18. Delgivningar 2019
2019KS3

19. Delgivning av protokoll från råd 2019
2019KS166

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

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

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

23. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och 
funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 
2019
2019KS23
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Upphandling av kaféverksamhet som 
tjänstekoncession på Råda säteri

1

2019KS87
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen
Charlotte Hemvik

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-04 2019KS87  050

Upphandling av kaféverksamhet som tjänstekoncession på Råda 
säteri 

Sammanfattning
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 24 september 2018 att uppdra åt förvaltningen att 
upphandla en tjänstekoncession av kaféverksamhet i Västra flygeln på Råda säteri (dnr 
2018KS679 §346).

Förfarandet för upphandlingen regleras i lagen (2016:1147) om upphandling av 
koncessioner (LUK). En tjänstekoncession är ett skriftligt kontrakt avseende en tjänst, där 
koncessionshavarens (dvs. den tjänsteutförande leverantörens) ersättning utgörs av rätten 
att utnyttja föremålet (kafédrift i Västra flygeln, Råda säteri) eller dels av rätten att 
utnyttja föremålet, dels betalning. En förutsättning för att det ska vara fråga om 
tjänstekoncession är att kontraktet mellan kommunen och leverantören innebär att 
verksamhetsrisk övertas av leverantören.1 Med verksamhetsrisk avses efterfrågerisk eller 
utbudsrisk eller båda.2

Genomförande
Under hösten 2018 genomfördes skriftliga förfrågningar (Request for information, RFI) 
och möten med intresserade leverantörer bl.a. för att få aktuell branschkännedom. 
Resultatet av dessa leverantörsdialoger har publicerats på harryda.se och har fungerat 
som ett underlag för det fortsatta arbetet med upphandlingen. 

Under arbetet med upphandlingen har bl.a. projektledare för Råda säteris utveckling, 
samt tjänstemän från TOF ingått i den avtalsgrupp som tagit fram kraven i 
upphandlingsdokumentet under ansvarig upphandlares projektledning. 
Upphandlingsdokumentet annonserades i nationell databas under perioden den 4 
februari–4 mars 2019.

Krav och avtalsvillkor
I upphandlingsdokumentet ställs bl.a. följande krav: 

- Den leverantör som lämnar anbud ska presentera en verksamhetsidé som är realistisk 
med hänsyn till Råda säteris nuläge och utvecklingsfas.

1 1 kap. 13 § LUK
2 1 kap. 22 § LUK

Page 6 of 530



Leverantören ska driva ett högkvalitativt kafé med varierat utbud året runt och besökaren 
ska ges en upplevelse utöver det vanliga. 
- Kaféet ska minst hållas öppet kl. 11-16 varje dag från och med vecka 24 till och med 
vecka 33 samt minst lördag och söndag kl. 11-16 övriga veckor på året.
- Leverantören ska samråda med kommunen om möbler och inredning, vilka ska följa 
form och design som lämpar sig i den historiska miljön. 
- Leverantören ska ha verksamhetsidéer och förutsättningar för affärsmässig drift även 
under de tider på året med färre besökare samt förmåga och goda förutsättningar att 
leverera såväl upplevd som funktionell kvalitet. 
- Verksamheten ska ligga i linje med den övergripande upplevelseidé som finns för 
området och leverantören ska samverka med övriga aktörer på området. 

Koncessionsavtalet löper i tre (3) år med planerad driftstart den 8 juni 2019. Avtalet kan 
förlängas med ytterligare 1+1 år. Löptiden har bestämts mot bakgrund av gällande 
bestämmelser.3 Kommunen (TOF) och leverantören kommer även att teckna ett 
hyresavtal som ett tillägg till och del av koncessionsavtalet. Koncessionsavtal tecknas 
med förbehåll om att Hyresnämnden godkänner en överenskommelse om avstående från 
indirekt besittningsskydd. Vid önskemål från leverantör kan kommunen även komma att 
teckna avtal om övertagande av/dispositionsrätt till köksutrustning, befintligt möblemang 
och annan lös egendom.

Utvärdering och tilldelning
Avtal ska tecknas med en (1) leverantör. 

Xx (x) anbud har kommit in. Anbuden utvärderas enligt följande: 

- Kontroll av att leverantören uppfyller grundläggande krav på bl.a. ekonomisk 
ställning och kompetens

- Utvärdering (steg 1) av den verksamhetsidé som anges i det skriftliga anbudet
- Utvärdering (steg 2) efter muntlig presentation av [den/de] leverantörer som i steg 

1 bedömts bäst uppfylla kommunens förväntningar.

Den verksamhetsidé som koncessionshavaren presenterat har legat till grund för 
utvärdering med fokus på utbud, upplevelse, öppettider (utöver det som kravställs) samt 
bidrag till att utveckla området, evenemang m.m.

Motivering till förslag till beslut framgår av bilagda handlingar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser xxx till koncessionshavare.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

3 4 kap. 10-11 §§ LUK.
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Birgitta Flärdh
Utvecklingschef Bo Ekström

Ekonomichef

Bilagor:
1. Upphandlingsprotokoll (sekretess – skickas hem till kommunstyrelsens ledamöter 

och ersättare)
2. Anbudsutvärdering (sekretess – skickas hem till kommunstyrelsens ledamöter och 

ersättare)
3. Tjänsteskrivelse den 22 augusti 2018 (dnr 2018KS679): Uppdrag om upphandling 

av kaféverksamhet på Råda säteri.
4. Kommunstyrelsens beslut den 24 september 2018 (dnr 2018KS679 §346): 

Uppdrag om upphandling av kaféverksamhet på Råda säteri.
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Utvecklingsfunktionen
Martina Johansson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2018-08-22 2018KS679  050

Uppdrag om upphandling av caféverksamhet på Råda säteri

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2017 i § 291 att uppdra till förvaltningen att 
utveckla nuvarande driftsätt och ändamål med användning av Råda säteri, bland annat 
genom uthyrning av objekt till andra verksamheter, satsningar för att göra området till en 
välkänd och naturlig mötesplats för lokalbefolkningen samt årliga aktiviteter inom 
trädgård, kultur, mat och dryck, fritid, naturupplevelser och utbildning för att locka dit 
besökare. 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2017 i § 214 att utöka befintlig 
budget/plan 2018-2022 för att finansiera uppdraget om utveckling av Råda säteri. 

Härryda kommun tog över driften av hela Råda säteri 1 juni 2018 efter Råda säteri 
Gästgiveri AB och i samband med detta upphörde verksamheterna i caféet och i 
restaurangen på området. Café och restaurang är centrala verksamheter för utvecklingen 
av besöksmålet Råda säteri och Härryda kommun söker nu efter en extern aktör som kan 
stå för driften av caféet. Upphandlingen av caféverksamhet är ett första steg i utveckling 
av Råda säteri i enlighet med fattade beslut.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upphandla en tjänstekoncession av 
caféverksamheten i västra flygeln på Råda säteri.

Ärendet
Sedan 1969 äger Härryda kommun Råda säteri med dess närmiljö som t.ex. Rådasjöns 
naturreservat. Den 1 juni 2018 övergick drift och utveckling av Råda säteri till Härryda 
kommun då Härryda kommun köpte konkursboet efter Råda säteri Gästgiveri AB som 
bland annat drev restaurang och café på området sedan 2008.

Under sommaren har caféet drivits temporärt av Härryda kommuns måltidsservice som 
en service till de kommuninvånare som besöker badet i Hästviken, Gerbianska trädgården 
eller Labbera. Härryda kommun ska inte vara verksamma inom café och restaurang vad 
gäller Råda säteri och en upphandling är nödvändig. Upphandlingen gäller enbart för 
caféet som ligger i västra flygeln. Västra flygeln behöver inte renoveras utan kan tas i 
bruk omgående till skillnad från huvudbyggnaden där restaurangen tidigare varit. 
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En tjänstekoncession betyder att verksamhetsrisken övergår till koncessionshavaren 
vilket betyder att koncessionshavaren inte är garanterad att få tillbaka de investeringar 
som gjorts och de kostnader som uppstått under nyttjandetiden. 

Som en del av upphandlingen kommer en RFI att ligga ute på www.upphandling.se. En 
RFI (Request for information) är en förfrågan om information från den bransch som är 
verksam inom upphandlingens område. Här frågas bl. a. om inriktning/koncept, utbud, 
öppethållande samt frågor om avtalstid. Efter inkomna svar fortgår arbetet med 
upphandlingen där informationen från RFI:n finns med som ett underlag.

Beslut om tilldelning av kontrakt kommer att fattas av kommunstyrelsen.

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilagor:

1. Kommunstyrelsens beslut den 23 oktober 2017 § 291 Utveckling av Råda säteri
2. Tjänsteskrivelse daterad den 2 oktober 2017 Utveckling av Råda säteri
3. Kommunfullmäktiges beslut den 11 december 2017 § 214 Utveckling av Råda 

säteri
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-09-24

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 346      Dnr 2018KS679

Uppdrag om upphandling av caféverksamhet på Råda säteri 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2017 i § 291 att uppdra till förvaltningen att 
utveckla nuvarande driftsätt och ändamål med användning av Råda säteri, bland annat genom 
uthyrning av objekt till andra verksamheter, satsningar för att göra området till en välkänd och 
naturlig mötesplats för lokalbefolkningen samt årliga aktiviteter inom trädgård, kultur, mat 
och dryck, fritid, naturupplevelser och utbildning för att locka dit besökare.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2017 i § 214 att utöka befintlig budget/plan 
2018-2022 för att finansiera uppdraget om utveckling av Råda säteri.

Härryda kommun tog över driften av hela Råda säteri 1 juni 2018 efter Råda säteri Gästgiveri 
AB och i samband med detta upphörde verksamheterna i caféet och i restaurangen på 
området. Café och restaurang är centrala verksamheter för utvecklingen av besöksmålet Råda 
säteri och Härryda kommun söker nu efter en extern aktör som kan stå för driften av caféet. 
Upphandlingen av caféverksamhet är ett första steg i utveckling av Råda säteri i enlighet med 
fattade beslut.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 22 augusti 2018.

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upphandla en tjänstekoncession av 
caféverksamheten i västra flygeln på Råda säteri.

----------------------
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Planbesked för Landvetter 6:15, 6:306, 6:581, 
6:582 och 6:6

2

2016KS330
   

Page 12 of 530



Sektorn för samhällsbyggnad 
Maria Lejdebro

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-22 2016KS330 219

Planbesked för Landvetter 6:15, 6:306, 6:581, 6:582 och 6:6

Sammanfattning
Fastighetsägarna till Landvetter 6:15, 6:306, 6:581, 6:582 och 6:6 inkom den 19 maj 
2016 med begäran om planbesked. Ansökan har därefter kompletterats den 5 april 
2017 och den 12 juli 2017. Ärendet lyftes till kommunstyrelsen i oktober 2017 för 
beslut, men drogs ut på sökandens begäran innan ärendet behandlades. En ny 
skrivelse av sökanden inkom till kommunen den 14 januari 2019 med begäran att 
lyfta ärendet för beslut. 

Planansökan avser möjligheten att bebygga fastigheterna med uppskattningsvis cirka 
100-300 bostäder i blandade former och upplåtelseformer. Fastigheterna är belägna i 
Landvetter, i området mellan riksväg 40 och Mölndalsån. I området har det tidigare 
funnits en växthusverksamhet. 

Förvaltningen gör bedömningen att planbesked för Landvetter 6:15, 6:306, 6:581, 
6:582 och 6:6 ska avslås. 

Förvaltningen gör bedömningen att ett flertal förutsättningar för det aktuella området 
såsom naturvärden, geotekniska förhållanden, markföroreningar, riskbilden för 
farligt godstransporter på riksväg 40 och Kust- till kustbanan, översvämningsrisk, 
trafikbuller från väg och järnväg, trafikförsörjning och strandskydd gör att platsen 
bedöms som mindre lämplig för bostäder. Ovan nämnda förutsättningar bedöms 
också begränsa möjligheterna att bebygga området i den önskade omfattningen. 

Vidare är området för planansökan beläget i ett ur planeringssynvinkel strategiskt 
intressant område mellan det blivande Landvetter södra och Landvetter centrum. 
Även om området inte formellt ingår i den preliminära avgränsningen för 
fördjupningen av översiktsplanen är det ur en strategisk planeringssynvinkel av 
särskilt intresse för hur områdena ska interagera i utvecklingsfrågor som 
centrum/handel, trafikförsörjning och sociala frågor. I Alliansens förslag till Budget 
2019 anges även i ”Utveckla Landvetter för framtiden” att en stadsbyggnadsstudie 
ska tas fram för Landvetter centrum i vilken möjliga kopplingar till Landvetter södra 
ska vara en del av inritningen. Förvaltningen gör bedömningen att framtagande av 
detaljplaner i området kan begränsa framtida valmöjligheter och handlingsutrymme i 
de strategiska frågorna.
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Om beslut fattas att starta en detaljplan är det lämpligt att starta en sådan process år 
2020 eller senare, för att säkerställa vattenförsörjningen.

 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för Landvetter 6:15, 6:306, 6:581, 
6:582 och 6:6 enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900).

Ärendet
Fastighetsägarna till Landvetter 6:15, 6:306, 6:581, 6:582 och 6:6 inkom den 19 maj 
2016 med begäran om planbesked. Ansökan har därefter kompletterats den 5 april 
2017 och den 12 juli 2017. Ärendet lyftes till kommunstyrelsen i oktober 2017 för 
beslut, men drogs på sökandes begäran ut innan ärendet behandlats. En ny skrivelse 
av sökanden inkom till kommunen den 14 januari 2019 med begäran att lyfta ärendet 
för beslut. 

Fastigheterna är belägna i Landvetter, i området mellan riksväg 40 och Mölndalsån. 
Begäran avser möjligheten att bebygga fastigheterna med tät bostadsbebyggelse, 
innefattandes cirka 100-300 bostäder. Bostäderna föreslås uppföras i blandade 
former och upplåtelseformer, inklusive boende för äldre, exempelvis 55+ boende.

Tidigare ställningstaganden
ÖP2012
Enligt översiktsplanen, ÖP2012, är det aktuella området beläget inom Landvetters 
tätortsavgränsning och inom 600 meter från större kollektivtrafikknutpunkt där 
förtätningar anges som särskilt positivt. I detta avseende görs bedömningen att den 
föreslagna exploateringen är förenlig med ÖP2012.

Enligt ÖP2012 är det aktuella området beläget mellan område med värdefull natur 
(naturvårdsplanen) och område som ska utgöra fokusområde för framtida utveckling 
(Grön plan). Förvaltningen gör bedömningen att det är viktigt att värdet av ett 
sammanhängande natur- och rekreationsområde invid Mölndalsån särskilt beaktas i 
avvägningen om det aktuella området ska exploateras eller i vilken omfattning en 
exploatering kan ske. En sådan avvägning är av särskild vikt i detta område som är 
beläget mellan stora trafikleder. Ett sådant ställningstagande är enligt förvaltningen 
aktuellt att hantera tillsammans med andra övergripande och strategiska frågor, 
exempelvis i en ny översiktsplan eller i stadsbyggnadsstudie för Landvetter.

Fördjupning av översiktsplanen för Landvetter södra
Kommunstyrelsen beslutade den 29 februari 2016 § 68 att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Landvetter södra. Fördjupningen 
kommer att ersätta ÖP2012 i dess motsvarande geografiska del. Förvaltningen har i 
arbetet med fördjupningen av översiktsplanen gjort bedömningen att flertalet 
utvecklingsfrågor i Landvetter södra påverkar Landvetter samhälle och riksväg 40, 
exempelvis centrum/handel, trafikförsörjning och sociala frågor. 
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Under det inledande arbetet med fördjupningen av översiktsplanen avgränsades dess 
geografiska område i norr av riksväg 40 och omfattade således de aktuella 
fastigheterna för planansökan. Sedan planansökan inkom har arbetet med 
fördjupningen av översiktsplanen fortsatt och i oktober 2018 beslutade den politiska 
styrgruppen för Landvetter södra om en ny preliminär avgränsning, vilken inte längre 
omfattar de fastigheter som ingår i planansökan. Utvecklingsfrågorna om hur 
Landvetter södra påverkar Landvetter samhälle och riksväg 40 återstår dock 
fortfarande och behöver hanteras på en övergripande och strategisk nivå. Även om de 
inte formellt avses ingår i den preliminära avgränsningen av fördjupningen av 
översiktsplanen kan åtgärder komma att bli aktuella i området mellan Landvetter 
centrum och Landvetter södra. Förvaltningen gör bedömningen att ta fram 
detaljplaner i området kan begränsa framtida valmöjligheter och handlingsutrymme i 
de strategiska frågorna.

En av utvecklingsfrågorna som påverkar Landvetter samhälle är exempelvis trafik 
och kollektivtrafikförsörjning av Landvetter södra, särskilt till dess att 
Götalandsbanan och en ny station finns på plats. I ÖP2012 redovisas en översiktlig 
sträckning av en spårbunden förbindelse mellan det framtida stationsläget i 
Landvetter södra och Landvetter (rese)centrum. Förvaltningen har gjort 
bedömningen att läget för förbindelsen och dess trafikinnehåll behöver ses över i 
fördjupningen av översiktsplanen för att dess syfte ska kunna uppnås. En av 
anledningarna till översynen är att det efter ÖP2012s antagande framkommit att en 
station vid Götalandsbanan i Landvetter södra av tekniska skäl behöver vara 
lokaliserad längre österut, ungefärligen i höjd med Stora Ristjärn. Innan beslut har 
fattats om hur trafik och kollektivtrafik ska fungera mellan Landvetter södra och 
Landvetter samhälle bör inte detaljplaner upprättas som kan begränsa framtida 
valmöjligheter och handlings-utrymme för anslutningen. I Alliansens förslag till 
Budget 2019 anges även i ”Utveckla Landvetter för framtiden” att en 
stadsbyggnadsstudie ska tas fram för Landvetter centrum i vilken möjliga kopplingar 
till Landvetter södra ska vara en del av inriktningen.

Bostadsförsörjningsprogram
Området finns inte med i bostadsförsörjningsprogram för perioden 2019-2023 eller 
inom framtida utbyggnadsområde för perioden 2024-2028.

Natur, kultur och rekreation
Delar av det aktuella området för planbeskedet är naturvärdesklass 2 (högt 
naturvärde med stort värde för den biologiska mångfalden) och hänsynsnivå 2 
(områden där exploatering bör undvikas) enligt naturvårdsplanen. Företrädesvis finns 
naturvärdena i anslutning till Mölndalsån och i de låglänta delarna. Enligt riktlinjerna 
i naturvårdsplanen bör exploatering i hänsynsnivå 2-områden undvikas. Även 
exploatering i närheten ska ske med hänsyn till områdets naturvärden. En eventuell 
exploatering ska föregås av detaljplan och kombineras med bevarandeåtgärder så att 
naturvärdena gynnas. 

Mölndalsån med dess tillflöden utgör också ett värdefullt landskap enligt naturvårds-
planen. För Mölndalsån anges att de strandnära områdena med översvämnings-
skogar, sumpskogar, strandbrinkar och andra översvämningsmarker som särskilt 
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värdefulla. Alla värdefulla landskap har i naturvårdsplanen hänsynsnivå 4 och vid all 
exploatering anges att extra stor försiktighet med hänsyn till de speciella värden som 
pekas ut för de olika områdena ska iakttas. Betydande del av det aktuella området 
ingår i värdefullt landskap för Mölndalsån. 

Mölndalsån omfattas av strandskyddsbestämmelserna och västra delen av det 
aktuella området omfattas idag av strandskyddet. I de delar av området som omfattas 
av gällande detaljplan är strandskyddet upphävt. Strandskyddet återinträder dock när 
en detaljplan upprättas eller ändras. Förvaltningen gör bedömningen att 
återinträdande av strandskyddet från Mölndalsån om 100 meter kommer att omfatta i 
stort sett hela det aktuella området för planansökan. För att möjliggöra den 
föreslagna exploateringen krävs det att strandskyddet upphävs i stora delar. För att 
kunna upphäva strandskyddet i en detaljplan krävs bland annat att det finns särskilda 
skäl enligt miljöbalken 7 kap. § 18c. Bostadsbyggnation i sig, är inte ett sådant 
särskilt skäl.

Inga kända fornlämningar förekommer inom eller i direkt anslutning till de aktuella 
fastigheterna. Området ingår inte i kulturmiljöplanen. Inom området finns inga 
Natura 2000-områden, riksintressen eller kända rödlistade arter.

Service
Butiker, vårdcentral, skolor och äldreboende finns i Landvetter centrum cirka 750 
meter nordväst om de aktuella fastigheterna. Viss service finns även i Landvetter 
gamla centrum cirka 600 meter väster om området. Förvaltningen gör bedömningen 
att avståndet till service är förenligt med översiktsplanens intentioner.  

Infrastruktur 
Området trafikförsörjs idag via Landvettermotet och Byvägen. Förvaltningen gör 
bedömningen att Byvägen inte kan hantera den tillkommande trafik som 
bostadsområdet kommer alstra. En alternativ trafikmatning krävs för en förslagen 
exploatering enligt ansökan.

Närmsta kollektivtrafikhållplats är Landvetter resecentrum, cirka 750 meter nordväst 
om området. Gång- och cykelväg finns utbyggd längs Byvägen till Landvetter 
centrum samt skola och förskola. Gång- och cykelväg saknas dock på en sträcka om 
cirka 200 meter mellan Toes väg och det aktuella området. Förvaltningen gör 
bedömningen att avståndet till kollektivtrafik är förenligt med översiktsplanens 
intentioner, dock behöver gång- och cykelväg kompletteras på den sträcka som 
saknas mellan det aktuella området och resecentrum.

Området ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp för befintlig 
verksamhet. Mot bakgrund av rådande vattenbrist i kommunen är det viktigt att 
belysa frågan hur exploateringen ska lösa sitt behov av vatten och avlopp. Det är inte 
möjligt att försörja eventuella verksamheter med kommunalt vatten förrän nytt 
vattenverk tagits i bruk, vilket beräknas ske tidigast december 2022. Om beslut fattas 
att starta en detaljplan är det lämpligt att starta en sådan process år 2020 eller senare, 
för att säkerställa vattenförsörjningen.
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Vid nybyggnation gäller kommunens policy för dagvatten. Förvaltningen gör 
bedömningen att det kan bli svårt att uppfylla riktlinjerna i policyn på grund av hög 
grundvattennivå och översvämningar/höga vattenstånd.

Hälsa och säkerhet
Enligt SGU:s jordartkarta består marken inom de aktuella fastigheterna uteslutande 
av svämsediment. Enligt översvämningskarteringen som togs fram år 2013 finns 
översvämningsrisk längs med Mölndalsån. Vissa förbättringsåtgärder har vidtagits, 
dock finns fortfarande risk för översvämning vid höga flöden. En exploatering kan 
komma att kräva åtgärder i form av översvämningsskydd. Förvaltningens erfarenhet 
är att sådana åtgärder är tekniskt komplicerade och kostsamma.

Inom fastigheterna Landvetter 6:581 och 6:582 har det tidigare bedrivits 
växthusverksamhet och fastigheterna ingår klass 3 område i MIFO-inventering 
(metodik för inventering av förorenade områden). Ett område i riskklass 3 bedöms ha 
en måttlig risk för markföroreningar. Förvaltningen gör bedömningen att vidare 
utredningar kommer att krävas för att bedöma markens lämplighet för bostäder. 

De aktuella fastigheterna ingår i den stabilitetskartering som togs fram 2013. 
Karteringen visar att områdena längs Mölndalsån och i slänten mellan bebyggelsen 
vid Byvägen och de aktuella fastigheterna ingår i stabilitetszon 1 (område med 
grundförutsättningar för initiala spontana eller provocerade skred och ras). För 
områdena anges särskilt att ytterligare utredningar krävs. Övriga områden inom de 
aktuella fastigheterna anges inom stabilitetszon 2 (område där det inte finns 
förutsättningar för initiala skred eller ras, men zonen kan komma att beröras av skred 
och ras som initieras inom angränsande zon I). 

Riksväg 40, som är primärled för farligt gods, är belägen på ett närmsta avstånd 
mellan cirka 30-75 meter norr om de aktuella fastigheterna. Farligt gods 
transporteras även på Kust- till kustbanan som är belägen cirka 30-75 meter söder om 
aktuella fastigheter. Enligt riktlinjer för riskhantering framtagna av Länsstyrelsen 
behöver riskanalyser tas fram för bostadsbebyggelse som i en detaljplan prövas på 
kortare avstånd än 150 meter från farligt godsleder för att visa på om marken kan 
vara lämplig för exploatering och om det krävs riskreducerande åtgärder. Enligt de 
riskanalyser för järnvägen som Härryda kommun tagit fram och som ligger till grund 
för rekommendationerna i ÖP 2012 bör bebyggelse generellt inte placeras närmare 
järnvägen än 30 meter och ny bostadsbebyggelse inte placeras närmare järnvägen än 
80 meter. Förvaltningen gör bedömningen att riskbilden med farligt godstransporter 
på två sidor om det aktuella området kan innebära en utökad riskbild och en 
eventuell inskränkning på möjligheten att bygga bostäder på platsen. 

Riksvägen och Kust- till kustbanan är trafikbullerkällor på kort avstånd från det 
aktuella området. Trafikbuller och möjliga bullerskyddsåtgärder har utretts för 
riksväg 40 genom Landvetter, senast i Bullerutredning Landvetter, Publikation 
2012:01. Utredningen visar bland annat på sammanvägda trafikbullernivåer från 
riksvägen och Kust- till kustbanan för prognos 2020. I det aktuella området visas 
bullernivåer i den östra delen av området som tangerar de övre gränsvärdena för 
bostadsbebyggelse enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. Förvaltningen gör bedömningen att bullersituationen kan påverka 
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möjligheten att bygga bostäder i området i önskad omfattning. Prognosåret för 
utredningen som bedömningen grundar sig på är vidare inte längre aktuellt varför det 
finns ytterligare osäkerheter kring bullersituationen i området.

Begäran om exploatörsdriven detaljplan
Sökanden har begärt att en detaljplan upprättas genom en så kallad exploatörsdriven 
planprocess. Förvaltningen menar att en ansökan om planbesked är en initial 
prövning av markens lämplighet av platsen, innehållet och i tid, och inte en prövning 
av hur en planprocess ska genomföras.
 
Sammanfattande bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att planbesked för Landvetter 6:15, 6:306, 6:581, 
6:582 och 6:6 ska avslås.

Förvaltningen gör bedömningen att ett flertal förutsättningar för det aktuella området 
såsom naturvärden, geotekniska förhållanden, markföroreningar, riskbilden för 
farligt godstransporter på riksväg 40 och Kust- till kustbanan, översvämningsrisk, 
trafikbuller från väg och järnväg, trafikförsörjning och strandskydd gör att platsen 
bedöms som mindre lämplig för bostäder. Ovan nämnda förutsättningar bedöms 
också begränsa möjligheterna att bebygga området i den önskade omfattningen. 

Vidare är området för planansökan beläget i ett ur planeringssynvinkel strategiskt 
intressant område mellan det blivande Landvetter södra och Landvetter centrum. 
Även om området inte formellt ingår i den preliminära avgränsningen för 
fördjupningen av översiktsplanen är det ur en strategisk planeringssynvinkel av 
särskilt intresse för hur områdena ska interagera i utvecklingsfrågor som 
centrum/handel, trafikförsörjning och sociala frågor. I Alliansens förslag till Budget 
2019 anges även i ”Utveckla Landvetter för framtiden” att en stadsbyggnadsstudie 
ska tas fram för Landvetter centrum i vilken möjliga kopplingar till Landvetter södra 
ska vara en del av inriktningen. Förvaltningen gör bedömningen att ta fram 
detaljplaner i området kan begränsa framtida valmöjligheter och handlingsutrymme i 
de strategiska frågorna.

Om beslut fattas att starta en detaljplan är det lämpligt att starta en sådan process år 
2020 eller senare, för att säkerställa vattenförsörjningen.

Förvaltningen bedömer att ansökan om planbesked innebär en stor åtgärd enligt Plan- 
och bygglovstaxa 2014 antagen av kommunfullmäktige den 22 september 2014.

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Peter Wallentin

Verksamhetschef, plan och bygg

Bilagor:
Karta
Begäran om planbesked (Ansökan Landvetter Östergård 2016-05-19)
Komplettering 1 (komplettering planbesked 2017-04-03, förslag 2017-04-03, förslag 
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detaljplan 2017-04-03, ansökan 2017-01-16)
Komplettering 2 (komplettering planbesked 2017-07-12)
Begäran om att lyfta ärendet för beslut inklusive bilagor (2019-01-14)
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 x:161,800.087573, y:6,396,775.883012   

 x:164,516.087573, y:6,395,056.883012   

200 m

700 ft Skala 1:10000
Jun/02/2016 Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej

rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.
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RHÄRRYDA
• KOMMUN

HARRYDA KOMMUN
Sektorn för samhälI bs yggnad

2016 -05- 1 9
Diarieplanbetcckn .

Sektom för samhällsbyggnad

F . hasna et
Fastighetsbeteckning (eller nâgon av de ingâende i ornrâdet)
6:15, 6:306, 6:581, 6:582, 6:6
Fastighetens adress (eller nâgon av de ingâende i omrâdet)
Byvägen 83
Fastighetsägare (företag eller fömamn och efternamn)
Raktab, Lundkvist, Sterbhus, Ohlsson

Sökande
Namn (fömamn och eftemamn)
Ronny Kogsta
Adress
Kurödsvägen 26
Postadress
451 55 Uddevalla
E-postadress
ronny@erco.se
Företag
Raktab
Organisationsnumrner/personnumrner
556236-41 99
Kontaktperson (om annan än sökande)

Telefon
073-8011181
Faktureringsadress (om annan än ovan) fullmakt krävs

Personuppgifter kommer atl behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL)

Förslaget avser (bifoga karta, prolektbeskrívnlnq, iIIustrationer eller annat)

Byggnation av flerbostadshus pá heia ornrádet.
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HÄRRYDA KOl\1IMUN
Scktorn Iòr samhiillslwggnad

Diuru-ur .

2016 -05- 1~

Tid för beslut om planbesked
Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 5 kap 4 § ska planbesked ges inom fyra mânader, efter att komplett
ansökan inkommit. Kommunen och sökande kan komma överens om annan tid.

Avgift för planbesked
Med stöd av plan- och bygglagen (20 I0:900), PBL 12 kap 8 §, kommer en avgift att tas ut enligt gällande plan
och bygglovtaxa antagen av Kommunfullmäktige den 17juni 2013.

Faktura sänds separat.

Information om personuppgiftslagen (PUL)
När Härryda kommun handlägger din ansökan registrerar vi de personuppgifter du lämnat. Uppgiftema sparas
för uppföljning och eventuella fömyade kontakter. Du har rätt att en gang per âr, efter skriftlig ansökan, fa veta
om kommunen behandlar personuppgifter som rör dig. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter
rättas, blockeras eller tas bort. Personuppgiftsansvarig är: Kommunstyrelsen, 43580 Mölnlycke, 031-724 61 OO.

Datum
2016-05-08

Underskrift medsökande

Namnfö_!,D;dligande
___.Ú:1/1 g/c-.-r.J-7 elé!

Underskrift fasti

Dat~
4iJ1/ ~ -tí_?-. /

Namnteckning

Namnförtydl igande

Datum

Ansôkan skickas till:
Härryda kommun
Planenheten
435 80 Mölnlycke

Kontakta ossgärna:
Telefon:031-7246100
E-post: plan@harryda.se
www.harryda.se
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Till            2017 04 03 

Kommunstyrelsen/stadsbyggnadsförvaltningen 

Härryda kommun          

 
 
Ansökan om planbesked för              
del av Landvetter Östergård - komplettering 
Fastigheterna Östergård 6:6, 6:15, 6:306, 6:581 samt 6:582 
 

Vi har i januari 2017 lämnat in ett förtydligande av vår ansökan om planbesked för 

rubricerat område som tidigare var ett område för handelsträdgård. Verksamheten är 

numera nedlagd. 

 

 

Syfte 

Syftet med att detaljplanelägga det aktuella området är utveckla en del av tätorten 

Landvetter till en sammanhållen bebyggelse med bostäder i nära anslutning till Landvetter 

centrum och resecentrum. Planläggning av området innebär en förtätning i ett centralt 

läge, som överensstämmer med ambitionerna i översiktsplanen. Förutsättningar för en 

god bostadsmiljö finns genom läget vid Mölndalsån. 

 

Omvandlingen av det före detta verksamhetsområdet kan förväntas ge 100 - 300 nya 

bostäder. Ambitionen är att förstärka områdets kvaliteter och utveckla området till en 

attraktiv och hållbar stadsdel i Landvetter tätort. Målet är att skapa förutsättningar för nya 

Rv 40 

Mölndalsån 
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bostäder med varierade upplåtelseformer. Blandningen ger förutsättningar för liv i 

området större delen av dygnet och därmed ökad trygghet. Grönytorna och Mölndalsån 

ska utvecklas för både lek och rekreation. 

 

Bifogad skiss visar exempel på bostäder av varierande täthet: 

från parhus och radhus i två våningar till punkthus i 4-5 våningar samt ett område för 

människor i livsfasen efter den intensiva mellanåldern ( 55+). Det senare området är 

illustrerat med lamellhus i två och tre våningar och med en gemensam glasad gård 

(exemplet Bo Aktivt). 

 

Hur fördelningen mellan hustyperna blir, får närmare avgöras i planeringsskedet. 

 
Planillustration 

 

 

Leif Fred  

planarkitekt  
070 467 71 11 
leif.fred@hem.utfors.se  
  

ombud för  

ägarna till fastigheterna Östergård 6:6, 6:15, 6:306, 6:581 samt 6:582 

Christer Lundquist, 070 536 85 36 

lundkvist.landvetter@telia.com 

Ronny Kogsta 073 801 11 81 

ronny@erco.se  

Tony Bohlin 

bohlinhem@gmail.com  

 

Bilagor: 

1. Planillustration – skala 1:2000 (A3) 

2. Planillustration i gällande detaljplan 
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Inspirationsbilder: 

 

Projekt: Bo Aktivtstörre delen av dygnet och därmed ökad 
trygghet. Grönytorna ska utvecklas för både lek 

 Punkthus - Ekmanska sjukhuset Göteborg 
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Illustration Skala 1:2000 (A3)
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Ansökan om planbesked för        2017 01 16 
del av Landvetter Östergård 
Fastigheterna Östergård 6:6, 6:15, 6:306, 6:581 samt 6:582 
 

 

 

Utveckling av Landvetter Östergård    

Syfte 
Syftet med att detaljplane-
lägga det aktuella området 
är utveckla tätorten Land-
vetter med bostäder som 
länkas samman med an-
gränsande centrumom-
råde, bostadsområden och 
grönområden. Centrum-
området stärks. Området 
ska utformas med höga 
krav på hållbarhet som 
redovisas i översiktspla-
nen. 
 
 
Det övergripande målet med planläggningen är att skapa attraktiva bostäder i ett centralt läge. 
Planläggning av området innebär en förtätning i ett centralt läge, som överensstämmer med 
ambitionerna i översiktsplanen. Förutsättningar för en god bostadsmiljö finns genom läget vid 
Mölndalsån. 
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Bakgrund 
Det aktuella området har sedan 1980-talet använts som handelsträdgård och odling i växthus. 
 

 

 

Läge  
Området ligger söder om väg 40 i anslutning till Landvetters gamla centrum och norr om 
Mölndalsån och järnvägen Kust-till-kustbanan. 
 
Planområdet har ett strategiskt läge med närhet till Landvetter centrum och dess resecentrum, 
som är kommunens viktigaste kollektivtrafikpunkt med bussar i både lokal- och regionaltrafik. 
Från centrum går bussar med direktförbindelse till de flesta tätorter i kommunen samt till Gö-
teborg, Borås och Partille. 

Markanvändning idag 
Området är idag oanvänt sedan befintlig handelsträdgård/växthus har lagts ned. 
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Översiktsplanen, ÖP 2012 och bebyggelseutvecklingen  i Landvetter 
Markanvändningskarta Landvetter redovi-
sar området som befintliga bostäder och 
ligger mindre än 600 m till resecentrum. 
 
Enligt översiktsplanen ska ny bebyggelse 
tillkomma inom gränsen för utvecklingsom-
rådet. Förtätning kan t ex ske genom ändrad 
användning och /eller genom en mer ytef-
fektiv bebyggelse såsom flerbostadshus och 
i viss mån radhus. Förtätning ses särskilt 
positivt inom en 600 meters zon från Land-
vetter resecentrum samt Landvetter gamla 
järnvägsstation. 
 
En utveckling av området överensstämmer 
med de tre politiska inriktningsmålen som 
påverkar markanvändningen och stärker 
förutsättningarna för en hållbar tillväxt. 
• utveckla befintliga tätorter 
• bygg kring infrastruktur/kollektivtrafik 
• noggrann avvägning mellan vad som ska 

exploateras och vad som ska skyddas 
 
Gällande detaljplan 
 

 
 
Planområdet utgörs enligt gällande detaljplan, antagen av kommunfullmäktige 1981, av han-
delsträdgårdsområde, naturpark och parkområde. 
 
Bebyggelse 
Områdets karaktär och användning 
Den nya bebyggelsen ska utformas med en egen identitet och innebär en tät, blandad bostads-
byggelse. Mölndalsåns meandrande lopp utgör en attraktiv kvalitet som gör området lämpligt 
för bostadsbebyggelse. Närheten till resecentrum gör också en högre täthet önskvärd. 
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De gamla växthusen kan vara en bärare av områdets identitet genom att utforma en del av 
bostadsbebyggelsen med glasade gårdar. Bostadsbyggnadsbolagen BoAktivt och Bovieran är 
exempel på sådan bostadsbebyggelse med en gemensam vinterträdgård kopplad till bostäder-
na. 
 

 

Bo Aktivt 

 
 

Bovieran Partille 
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Hushöjderna kan variera mellan två (rad-
hus) och fyra/sex våningar. 
 
Grönområdena i planområdet ska ha öppna 
gräsytor för spontan lek, spel och avkopp-
ling. Närheten till Mölndalsån ska tas till-
vara i planeringen. 
 
Upplåtelseformer för bostäderna är bo-
stadsrätter eller äganderätter. 
 
Gator och trafik 
Området trafikmatas med bil från Byvä-
gen. Utformningen av Byvägen är viktig 
för kopplingen till centrum och Väg 40.  
Cykelnätet bör studeras närmare. Gång- 
och cykeltrafiken kan kopplas till centrum 
längs Mölndalsån mot Stationsgatan i väs-
ter. 
 
Hållbart resande 
Närheten till resecentrum innebär en hög 
kollektivtrafikandel i området. 
 
Service 
Kommunal och kommersiell service finns i 
Landvetter centrum. Här finns bl a livsme-
delsbutik, restauranger, kulturhus, biblio-
tek, vårdcentral. 
 
Förskola och skola 
I Landvetter finns förskolor och skolor för 
barn upp till årskurs 9. 
 
Geoteknik 
Val av grundläggning kommer att studeras i det fortsatta planarbetet. 
 
Teknisk försörjning 
Planområdet förutsättes kunna anslutas till det kommunala VA-nätet. 
 
El 
Fjärrvärme 
Avfall 
 
Störningar 
Buller 
Planområdet har stora fördelar med närhet till centrum och resecentrum, men läget medför 
också nackdelar i form av exponering för buller från riksväg 40 och Kust-till-kustbanan. 
En förutsättning för en god bostadsmiljö på platsen är att skapa bullerskydd på olika sätt. Bul-
lerskärmar utmed järnvägssträckningen kan exempelvis ge en god effekt som bör studeras 
vidare i planarbetet. 
 
Områdets norra gräns ligger 40-80 m söder om riksväg 40. Närmast riksvägen ligger befintliga 
villor utmed Byvägen. Planområdet ligger skyddat från trafikbullret genom en 2-3 meter hög 
bullervall samt att området ligger 3-5 meter lägre än motorvägens nivå.  
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Beträffande buller från järnvägen har länsstyrelsen vid planeringen av Västra Backaområdet 
söder om järnvägen godkänt en lösning för bullersituationen som innebär en 3 meter hög bul-
lerskärm längs spåret (placerad 6 meter från spårmitt). Motsvarande lösning kan diskuteras för 
det aktuella planområdet. 
 
Vibrationer från tågtrafik utmed Kust-till-kustbanan har utretts vid planeringen av Landvetter 
Backaområdet söder om järnvägen. Resultatet visar att vibrationerna i detta området inte utgör 
något hinder för planerade bostäder. 
 
Mölndalsån  
Mölndalsån rinner i meandrar söder om planområdet. Risk för högt vattenstånd vid prognosti-
cerade 100- och 200-årsregn har studerats vid planläggningen för området söder om Kust-till-
kustbanan, Västra Backenområdet. Utredningen indikerar även att det inte föreligger någon 
risk för översvämning i planområdet. Eventuella översvämningsförebyggande åtgärder längs 
Mölndalsån i denna del kan behöva studeras i det kommande planarbetet. 
 

 

Från Detaljplan för Västra Backaområdet 

Förutsättningar finns att klara höga vattenstånd bland annat genom att skapa en vall utmed ån 
som också kan rymma ett gång- och cykelstråk. 
 
Dagvatten  
Mölndalsån är recipient för allt dagvatten som rinner av från planområdet. För att inte belasta 
Mölndalsån med ett större dagvattenflöde, förutsättes att fördröjning inom tomtmark ska ske 
genom öppna, tröga och robusta system. 
 
Farligt gods 
En särskild riskbedömning avseende farligt godstransporter på järnvägen Kust-till-kustbanan 
ska upprättas. 
   
I bedömningen av risk avseende farligt godstransporter anges i detaljplanen för Västra Back-
enområdet att inga nya bostäder bör planläggas på området närmre än 50 meter ifrån järnvä-
gen. Detta område bör, vid nyexploatering, utgöra en skyddszon. För nybyggnation av bostä-
der på avståndet 50-80 meter ifrån järnvägen bör säkerhetshöjande åtgärder värderas. Det 
aktuella området ligger tänkt bostadsbebyggelse mer än 80 meter från järnvägen. 
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FÖRSLAG 
Exploatering 
Området är ca 30 000 m2 stort. Med en exploatering av bostäder i två till fyra våningar kan 
området rymma 100 – 200 lägenheter.  
 
Området Landvetter Östergård har genom sitt centrala läge, sin karaktär och sin relativa stor-
lek mycket goda möjligheter att skapa en fantastisk boendemiljö vid Mölndalsån. 

 
Planeringen av det aktuella området ska belysa följande frågor: 
- tätheten, önskvärd bebyggelse. 
- kopplingen till centrum och kollektivtrafikplatsen med bil och gc-trafik 
- trafikbuller från biltrafik och järnväg, ev skyddsåtgärder 
- farligt godstransporter på järnvägen, ev skyddsåtgärder 
- vibrationer 
- översvämningsrisk, högt vattenstånd 
- Mölndalsån som en resurs 
- naturvärden 
- teknisk försörjning 
- geoteknik, markundersökning förorenad mark 
 
Leif Fred  
planarkitekt senior 
070 467 71 11 
leif.fred@hem.utfors.se  
  
ombud för  
ägarna till fastigheterna Östergård 6:6, 6:15, 6:306, 6:581 samt 6:582 
Christer Lundquist, 070 536 85 36 
lundkvist.landvetter@telia.com 
Ronny Kogsta 073 801 11 81 
ronny@erco.se  
Tony Bohlin 
bohlinhem@gmail.com  
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Till kommunstyrelsen                2017 07 12 
 

Ansökan om planbesked för              
del av Landvetter Östergård - komplettering 
Fastigheterna Östergård 6:6, 6:15, 6:306, 6:581 samt 6:582 
Ärendet ska enligt uppgift från stadsbyggnadsförvaltningens tjänstemän tas upp för beslut 

vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 augusti 2017. 

 Mölndalsån 
Efter att tagit del av kommunstyrelsens beslut 2017 05 29 angående Uppdraget att starta tre 

byggherredrivna detaljplaner, önskar 

vi komplettera vår ansökan om plan-

besked för rubricerade fastigheter. Vi 

har även i juni fått information från 

samhällsbyggnadsförvaltningens pla-

navdelning hur förvaltningen ser på 

vårt område i Landvetter och vår an-

sökan – ett bra läge för bostäder men 

inte nu. 

 Vi kan konstatera att det finns en 

stark politisk vilja att öka bostadsbyg-

gandet i kommunen och att den poli-

tiska majoriteten är beredd att pröva 

detta genom tre pilotprojekt  

för byggherredrivna detaljplaner. 
 

Vi anser att vårt område är ett lämpligt område att pröva som byggherrestyrd detaljplan av 

följande anledningar: 
 

Kompetens – planarbete 
Fastighetsägarnas konsult Leif Fred, arkitekt SA, har 45 års erfarenhet av samhällsplanering 

inom olika planeringsnivåer. Under de senare ca tio åren har han varit planchef i Mölndals 

stad. Mölndal har idag laga kraftvunna detaljplaner för bostäder som just nu genomförs och 

som innebär en ökad produktion av bostäder som i sin tur innebär en befolkningsökning 

utöver prognostiserad samt ökade skatteintäkter. Leif Fred är numera anställd som seniorar-

kitekt på konsultföretaget ÅF och har varit med att bygga upp ÅF Göteborgs samhällbygg-

nadssektion. ÅF har ramavtal med Göteborgs stad för att ta fram detaljplan och Leif Fred ar-

betar för närvarande med detaljplaner av olika dignitet i staden. 

 

ÅF är ett teknikföretag som har all kompetens som är nödvändig för att ta fram en detaljplan – 

geoteknik, markundersökningar, trafikbuller, farligt godstransporter, översvämning, natur etc. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns kompetens att driva detaljplanearbetet på 

ett snabbt och effektivt sätt men att det även finns förståelse för hur ett planarbete bör be-

drivas ur samhällsbyggnadsförvaltningens synvinkel. Leif Fred kan fungera som samord-

nare/planförfattare för detaljplanearbetet och ansvara för myndighetsdelarna i planarbetet i 

likhet med hur han arbetar inom stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Planhandlingar för sam-

Aktuellt område i Landvetter  

Mölndalsån 
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råd, granskning och antagande kan tas fram i nära samråd med kommunens planavdelning 

och ges en korrekt och godtagbar nivå. 

 

Planområdet 

En utbyggnad av det aktuella området för bostäder innebär att Landvetter tätort kan förtätas 

i ett mycket centralt läge. Förutsättningar att skapa en god bostadsmiljö finns genom läget 

vid Mölndalsån. 

 

Översiktsplanen, ÖP 2012 redovisar området 

som befintliga bostäder och ligger mindre än 

600 m till resecentrum. 

Enligt översiktsplanen ska ny bebyggelse till-

komma inom gränsen för utvecklingsområdet. 

Förtätning kan t ex ske genom ändrad an-

vändning och /eller genom en mer yteffektiv 

bebyggelse såsom flerbostadshus och i viss 

mån radhus. Förtätning ses särskilt positivt 

inom en 600 meters zon från Landvetter rese-

centrum samt Landvetter gamla järnvägsstat-

ion. 

 

En utveckling av vårt område överensstämmer 

med de tre politiska inriktningsmålen som 

påverkar markanvändningen och stärker för-

utsättningarna för en hållbar tillväxt. 

 utveckla befintliga tätorter 

 bygg kring infrastruktur/kollektivtrafik 

 noggrann avvägning mellan vad som ska 

exploateras och vad som ska skyddas 

 

Kommunen har alltså genom översiktsplanen pekat ut vårt område Landvetter östra som ett 

lämpligt bostadsområde som kan bli en harmonisk del av Landvetter tätort. 

 

Exploateringsgrad 

Den nya bebyggelsen ska utformas med en egen identitet och innebär en tät, blandad bo-

stadsbyggelse. Mölndalsåns meandrande lopp utgör en attraktiv kvalitet som gör området 

lämpligt för bostadsbebyggelse. Närheten till resecentrum gör också en högre täthet önsk-

värd. Exploateringsgraden kan närmare diskuteras för att erbjuda en variation av bostäder 

enligt önskemål från kommunen. Ett starkt önskemål från fastighetsägarnas sida är att områ-

det bör kunna tillgodose bostäder för äldre, 55+ etc. 

 

De gamla växthusen kan vara en bärare av områdets identitet genom att utforma en del av 

bostadsbebyggelsen med glasade gårdar. Bostadsbyggnadsbolagen BoAktivt och Bovieran är 

exempel på sådan bostadsbebyggelse med en gemensam vinterträdgård kopplad till bostä-

derna. 
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Exemplet Bo Aktivt 

 

I övrigt kan området inrymma bostäder i form av punkthus, lamellhus 

alternativt småhus i form av parhus, radhus allt efter vad som be-

döms relevant för att tillgodose Landvetter med lämpliga bostäder. 

 

Gator och trafik 
Området trafikmatas med bil från Byvägen. Utformningen av Byvägen är viktig för kopplingen 

till centrum och Väg 40. Byvägen kan enkelt förlängas åt öster till Björrödsmotet. 

 

Planavdelningen har uttalat tveksamhet mot att idag påbörja planarbete för vårt område med 

hänsyn till att kopplingen mellan Landvetter tätort det framtida samhället Landvetter södra 

för biltrafik. Planavdelningen anser att det främsta skälet att avstyrka vår ansökan om planbe-

sked är ”att området ingår i den fördjupning av översiktsplanen för Landvetter södra som 

sektorn har i uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram (2016-02-29 § 68). I det arbetet ingår 

området för planansökan vidare i ett utredningsområde för eventuell ny länk mellan Landvet-

ter södra och Landvetter centrum och sektorn gör bedömningen att det inte är lämpligt att 

låsa förutsättningarna i en ny juridiskt bindande detaljplan innan det finns en klar bild om 

den avsedda framtida markanvändningen i området”. 

Enligt planavdelningen ska en sådan eventuell ny länk ske via en ny bro över Rv 40 någon-

stans öster om Landvetter centrum.  

 

Vi anser att en planläggning av vårt område är möjligt att genomföra utan att utred-

ningen om en eventuell länk över Rv 40 påverkas. Skälen till detta är: 

 

 Översiktsplanen, ÖP 2012, redovisar länken för biltrafik till de båda befintliga moten vid Rv 

40, Landvettermotet i väster och Björrödsmotet i öster. Att centrum för Landvetter södra 

förskjutits österut till Ristjärnsjöarna i diskussionen angående Götalandsbanan, förändrar 

inget beträffande de båda länkarna. 

 planeringen av Fördjupning av översiktsplanen för Landvetter södra, som kommunstyrelsen 

beslutade 2016 02 29, kommer erfarenhetsmässigt att tid. Detta översiktsplanearbete får 

inte lägga en död hand över utvecklingen av Landvetter tätort. Det är idag nya bostäder 

behövs.  

 en ny länk över Rv 40 som kopplar samman norra och södra Landvetter för biltrafik öster 

om Landvetter centrum kan ske öster om vårt område oberoende av varandra. 
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Enda möjligheten är öster om vårt område i 

den meander av Mölndalsån som når upp 

till Rv 40. I detta avsnitt finns ett grönom-

råde inom vilket en bro för biltrafik kan 

landa norr om riksvägen. Alternativt finns 

nya brolägen öster om detta område som 

påverkar befintlig bebyggelse i liten omfatt-

ning. Betydelsen av en sådan bilbro är en 

annan sak att diskutera. 

 

 

 

 

 

 planeringen av Backaområdet, söder om vårt område och Kust-till-kustbanan redovisar ing-

en koppling för biltrafik mellan Landvetter tätort och Landvetter södra genom området. 

I Program för Landvetters Backa, godkänt i kommunstyrelsen 2009, var diskussionen om 

Landvetter södra inte aktuell och redovisar därför ingen sådan koppling. Programmet redo-

visade en förtätning av ett tidigare fritidshusområde för att bland annat kunna bygga ut va-

ledningar i området. 

 

Därefter har detaljplaner för Backaområdet påbörjats. Den 

första detaljplanen, Landvetters Backa västra, antogs under 

2016. I denna detaljplan redovisas en huvudgata i östra 

delen av planområdet som enligt planhandlingarna avser 

att koppla samman de olika delarna av Backaområdet. En 

antydan om fortsättning av huvudgatan söderut redovisas 

på plankartan. En framtida utbyggnad söderut leder över 

värdefull sumpmark mellan bergpartierna. 

 

Den nya huvudgatan ansluter till Backavägen söder om 

plankorsningen med järnvägen Kust-till-kustbanan. I plan-

beskrivningen anges att kommunen bedömer att plan-

läggningen i området inte påverkar möjligheterna till drift, 

underhåll och framtida utveckling av järnvägsanläggning-

en. En breddning av järnvägskorningen vid Backavägen - 

Magasinsgatan är planerad och kommer att ingå i detalj-

planen för Östra Landvetters-Backa. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att detaljplanen för Landvetters Backa västra inte re-

dovisar någon koppling mellan Landvetters tätort och Landvetter södra fastän den antogs 

av kommunfullmäktige så sent som 2016. Kommunen har en lång väg att gå om man avser 

att utnyttja huvudgatan, ”ormen” i Backaområdet som sammankopplande led mellan den ny 

tätorten Landvetter södra och Landvetter centrum. Genomförandetiden för detaljplanen 

Landvetters Backa västra är 15 år.  
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Redovisad plankorsning Magasinsvägen/Backavägen och Kust-till-kustbanan bör förändras 

till planskild korsning för att uppfylla framtida krav på trafiksäkerhet om huvudgatan ska 

ingå som del i länken Landvetter södra och Landvetter centrum. 

 

 en eventuell ny länk mellan Landvetter södra och Landvetter centrum påverkar inte plane-

ringen av vårt område. 

Alt 1: En förlängning av Magasinsgatan norr om Kust-till-kustbanan.   

 

Alt 2: En förlängning genom planområdet kan ske genom lämpligt val av gatustandard vid 

utförandet av lokalgatan i området. Bebyggelsen vänder sig från den genomgående lokal-

gatan och mot Mölndalsån i söder. Trafikmängden på lokalgatan med en lösning genom i 

planområdet bedöms inte bli alltför stor.  
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Utredningar 
Planeringen av det aktuella området ska belysa följande frågor: 

- tätheten, önskvärd bebyggelse. 

- kopplingen till centrum och kollektivtrafikplatsen med bil och gc-trafik 

- trafikbuller från biltrafik och järnväg, ev skyddsåtgärder 

- farligt godstransporter på järnvägen, ev skyddsåtgärder 

- vibrationer 

- översvämningsrisk, högt vattenstånd 

- Mölndalsån som en resurs 

- naturvärden 

- teknisk försörjning 

- geoteknik, markundersökning förorenad mark 

Alla nödvändiga utredningar för planarbetet kan tas fram av ÅF. 

 

Trafikbuller 

Utförda utredningar för Rv 40 och Kust-till-kustbanan visar att det är möjligt att bebygga det 

aktuella området. Kraven på acceptabla bullernivåer för bostäder har dessutom sänks i år 

(2017). 

 

 
Exempel på bullernivåer Sammanvägning av väg- och järnvägstrafik 
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Farligt godstransporter på Kust-till-kustbanan (från Detaljplanen Landvetter Backa västra) 

 

 
80-meters zonen klaras utan problem 

 

Översvämning 

 
Översvämningsrisken från Mölndalsån kan enkelt klaras genom att exempelvis skapa en vall 

norr om ån som samtidigt kan bli ett genomgående gång- och cykelstråk längs ån. 

 

Sammanfattning 
Vi anser att det aktuella området är lämpligt att bebygga med bostäder och ser fram emot 

ett positivt planbesked från kommunstyrelsen. Exploateringen innebär ca 100 – 300 bostäder 

beroende hur överenskommelsen med kommunen om innehållet blir.   

Vi anser även att vårt område är ett lämpligt område att pröva som byggherrestyrd detaljplan 

och önskar att detta även prövas. 

 

 

 

Leif Fred  

planarkitekt  
070 467 71 11 
leif.fred@hem.utfors.se  

 

med stöd av teknikföretaget ÅF Infrastructure, Göteborg.   
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ombud för  

ägarna till fastigheterna Östergård 6:6, 6:15, 6:306, 6:581 samt 6:582 

Christer Lundquist, 070 536 85 36 

lundkvist.landvetter@telia.com 

Ronny Kogsta 073 801 11 81 

ronny@erco.se  

Tony Bohlin 070 743 47 26 

bohlinhem@gmail.com  
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Från: Maria Lejdebro <maria.lejdebro@harryda.se>
Till: Diarie SHB <diarie.shb@harryda.se>
Ärende: VB: Begäran om planbesked för Landvetter 6_6 m fl - växthusområdet
Datum: 2019-01-21 10:41:14

För diarieföring 2016ks330/Maria

Vänliga hälsningar

Maria Lejdebro
Planarkitekt

Sektorn för samhällsbyggnad
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
031-724 62 31
maria.lejdebro@harryda.se
harryda.se
facebook.com/harrydakommun

Från: Peter Wallentin
Skickat: den 21 januari 2019 11:40
Till:Maria Lejdebro <maria.lejdebro@harryda.se>
Ämne: VB: Begäran om planbesked för Landvetter 6_6 m fl - växthusområdet

Peter Wallentin
Verksamhetschef Plan och Bygglov
Sektorn för Samhällsbyggnad
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
031-724 62 58
namn.efternamn@harryda.se
harryda.se
Integritetspolicy

Från: Leif Fred <leif.fred@outlook.com>
Skickat: den 14 januari 2019 21:30
Till:Matilda Johansson; Peter Wallentin
Kopia: Christer Lundkvist (lundkvist.landvetter@telia.com); Ronny Kogsta
(ronny@erco.se); Tony Bohlin (bohlinhem@gmail.com)
Ämne: Begäran om planbesked för Landvetter 6_6 m fl - växthusområdet
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Till
Kommunstyrelsen och
Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning

Begäran om prövning av inlämnad ansökan om planbesked för området
Landvetter 6:6, 6:15 m fl (växthusområdet).
Efter att ha tagit del av handlingarna för Landvetter södra med tillhörande
workshopar mm på Härryda kommuns hemsida, kan jag konstatera att FÖP
Landvetter södra inte längre omfattar vårt område Landvetter 6:6, 6:15 m fl
(växthusområdet) söder om Rv 40. Skisserad stadsstruktur för Landvetter
södra med tänkta kopplingar till Landvetter tätort kommer inte att beröra
vårt område. Se bilagor.

Markanvändningskartan för gällande översiktsplan, ÖP 2012 redovisar
området för bostäder och ligger mindre än 600 m till resecentrum. Enligt
översiktsplanen ska ny bebyggelse tillkomma inom gränsen för
utvecklingsområdet. Förtätning kan t ex ske genom ändrad användning
och /eller genom en mer yteffektiv bebyggelse såsom flerbostadshus och i
viss mån radhus. Förtätning ses särskilt positivt inom en 600 meters zon från
Landvetter resecentrum samt Landvetter gamla järnvägsstation.

Vi anhåller därför att vår ansökan om planbesked tas upp för beslut i
kommunstyrelsen.
Vår önskan om att pröva vårt område som byggherrestyrd detaljplan ligger
även kvar.

Med vänlig hälsning
Leif Fred
Planarkitekt

070 467 71 11
leif.fred@outlook.com
med stöd av teknikföretaget ÅF Infrastructure, Göteborg. <image001.jpg>

ombud för
ägarna till fastigheterna Östergård 6:6, 6:15, 6:306, 6:581 samt 6:582
Christer Lundquist, 070 536 85 36
lundkvist.landvetter@telia.com
Ronny Kogsta 073 801 11 81
ronny@erco.se
Tony Bohlin 070 743 47 26
bohlinhem@gmail.com
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Planbesked för Assmundtorp 2:22, 2:9, 2:126, 
2:127, 2:128 och 9:1

3

2018KS794
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Sektorn för samhällsbyggnad
Anna Wallin

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-02-01 2018KS794 219

Planbesked för Assmundtorp 2:22, 2:9, 2:126, 2:127, 2:128 och 9:1

Sammanfattning
Kålltorps gruppen AB inkom den 8 oktober 2018 med en begäran om planbesked för 
utveckling av hotell, kontor, parkeringshus med mera. Exploateringen omfattar cirka 
8 200 kvm bruttoarea hotell samt 71 000 kvm bruttoarea parkeringshus.

Förvaltningen anser att begäran om planbesked är intressant och att förslaget har 
förutsättningar att utveckla ett bra verksamhetsområde i Härryda med arkitektoniska 
kvalitéer. För att uppnå dessa värden och kvalitéer behöver dock gestaltningen och 
utformningen vidareutvecklas, vilket kan ske inför en eventuell detaljplaneläggning. 
Förvaltningen föreslår att ansökan om planbesked för Assmundtorp 2:22, 2:9, 2:126, 
2:127, 2:128 och 9:1 beviljas enligt 5 kap. 5 § Plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Med 
hänsyn till att det inte finns möjligheter att försörja området med vatten i dagsläget kan 
inte planarbetet påbörjas förrän år 2020. Förvaltningen bedömer dock att sannolikheten 
att en långsiktigt hållbar lösning för vatten och avlopp arbetats fram innan detaljplanen 
antas är relativt stor.

Innan ett eventuellt planarbete påbörjas måste en trafikberäkning utföras som svarar på 
hur mycket trafik verksamheten alstrar samt om den påverkar kapaciteten på statliga 
vägar. En tydlig motivering till varför exploatering på jordbruksmark ska medges måste 
tas fram vid en planläggning. Vidare måste de geotekniska förutsättningarna samt 
översvämningsrisken studeras i ett planarbete. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för Assmundtorp 2:22, 2:9, 2:126, 
2:128 och 9:1 enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta detaljplan för Assmundtorp 2:22, 
2:9, 2:126, 2:128 och 9:1. Arbetet med detaljplanen kan påbörjas 2020.

Ärendet
Kålltorps gruppen AB inkom den 8 oktober 2018 med en begäran om planbesked för 
utveckling av hotell, kontor, parkeringshus med mera inom Assmundtorp 2:22, 2:9, 
2:126, 2:127, 2:128 och 9:1. Exploateringen omfattar cirka 8 200 kvm bruttoarea hotell 
samt 71 000 kvm bruttoarea parkeringshus, vilket motsvarar cirka 200 hotellrum och 
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cirka 2 700 parkeringsplatser som ska tillgodose framtida utveckling för Landvetter 
flygplats. Hotellet föreslås uppföras med fem våningar och parkeringshusen i sex 
respektive fem våningar. Fastigheterna ligger utmed Härrydavägen, väster om Härryda 
skola.

Tidigare ställningstaganden
Aktuella fastigheter är redovisade som Övrig mark, huvudsakligen skogsbruk. 
Assmundtorp 2:126-2:128 är redovisade som Befintlig bostäder. Området söder om 
Härrydavägen är redovisat som Befintliga verksamheter.

Med undantag för Assmundtorp 2:127, inom vilken ett bostadshus ligger, är fastigheterna 
obebyggda. I ÖP2012 anges att det är viktigt att jordbruksmark bevaras och hålls öppen, 
då all jordbruksmark oavsett storlek kan bli viktig för produktion av närodlade livsmedel. 
Öppen jordbruksmark har även ett estetiskt tilltalande värde för landskapsbilden.

Övervägande del av ingående fastigheter i planbeskedet är inte planlagda. Assmundtorp 
2:126-2:128 är planlagda för bostadsändamål. Genomförandetiden har löpt ut.

Fastigheterna ligger inom områdesbestämmelser för flygplatsen fastställd 1980. 
Fastigheterna ligger inom område redovisat som Tljs 1, inom vilket nybyggnad för 
bostadsändamål ej får ske. Nybyggnad får ske för att tillgodose antingen jordbrukets eller 
skogsbrukets behov av ekonomibyggnader eller annat behov om byggnadsnämnden med 
hänsyn till beräknat flygbuller bedömer detta kunna ske.

Assmundtorp 2:22 är redovisad som sammanhållen bebyggelse och Assmundtorp 2:126-
2:128 är planlagda. Övriga fastigheter ligger utanför sammanhållen bebyggelse.

Härrydavägen omfattas av byggnadsförbud enligt 47 § väglag (1971:948). Södra delarna 
av fastigheterna ligger inom zonen för byggnadsförbud, vilket kräver särskild prövning.

Det finns en tidigare ansökan om planläggning för industriändamål inom Assmundtorp 
2:9 m.fl. från 2011. Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
detaljplan, men nuvarande ansökan omfattar fler fastigheter. 

Natur, kultur och rekreation
I naturvårdsplanen och kulturmiljöplanen redovisas inga utpekade värden inom 
fastigheterna. Assmundtorp 2:152 har hänsynsnivå 4, som är den lägsta hänsynsnivån, i 
naturvårdsplanen. Fastigheten ingår dock inte i aktuell ansökan om planbesked men 
redovisas som ett område med en framtida bilhall. 

Fastigheterna utgör jordbruksmark idag. Inom området finns bebyggda lantbruksenheter. 
Enligt 3 kap. § 4 miljöbalken (1998:808) är jord- och skogsbruk av nationell betydelse: 
”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan till-
godoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk.” 

I Boverkets vision Sverige 2025 anges: ”Svensk jordbruksmark bevaras för att framtida 
efterfrågan på livsmedel ska kunna mötas.” samt ”Det finns en nationell strategi för be-
varande av jordbruksmark och miljöbalkens kapitel 3:4 tillämpas fullt ut.
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Fladdermöss har observerats i närheten av aktuella fastigheter. Sannolikt finns goda till-
gångar för fladdermöss inom fastigheterna. Det bör göras en fladdermusinventering och 
specifik utredning av områdets betydelse som fladdermuslokal samt en bedömning av hur 
byggnation påverkar den lokala fladdermuspopulationen. 

Service
I Härryda samhälle finns begränsat serviceutbud. På orten finns kommunal service samt 
bensinstation, café m.m. Närmsta större kommersiella och kommunala service ligger i 
Landvetter centrum cirka 6,5 km väster om fastigheterna. Landvetter flygplats ligger 
cirka 3 km sydost om fastigheterna.

Närmsta busshållplats, Assmundtorp, ligger utmed Härrydavägen i höjd med 
Assmundtorp 2:22 mellan Blåvingevägen och Hagalundsvägen. Hållplatsen trafikeras 
idag av buss 611. En utökning av kollektivtrafiken mellan utvecklingsområdet och 
flygplatsen hade varit positivt för såväl verksamhetsutövare som boende i Härryda.

Infrastruktur
Av ansökan framgår inte hur trafiken till och från området ska lösas eller hur mycket 
trafik verksamheterna ger upphov till. Det är därför okänt om trafiksäkerheten påverkas 
av verksamheten. Ger verksamheten upphov till en frekvent trafikering in och ut på 
Härrydavägen? En trafikberäkning måste tas fram innan ett planarbete eventuellt kan 
påbörjas. 

Ytterligare trafik i Flygplatsmotet kan påverka kapaciteten i motet. Rv 40 är tidvis hårt 
belastad. En av slutsatserna i ÅVS:en för Landvettermotet-Ryamotet är att Björrödsmotet 
är svåröverskådligt med flera korsningar i sekundärvägnätet, vilket medför att det lokala 
vägnätet (Härrydavägen) och Landvettermotet belastas mer än nödvändigt. Beroende på 
hur resmönstren ser ut för verksamheten kan Björrödsmotet och Härrydavägen komma att 
belastas.

Föreslagen bebyggelse får inte placeras inom säkerhetszonen för väg 549. Säkerhets-
zonen på aktuell plats är minst 7 m från vägbanekant.

Aktuella fastigheter ligger utanför kommunens verksamhetsområde för VA inom 
avrinningsområde med högt skyddsbehov. Befintliga bostadsfastigheter har enskilda VA-
anläggningar. Härryda skolan, väster om fastigheterna, har kommunalt spill- och dricks-
vatten. Ledningar går i Industrivägen.

Mot bakgrund av rådande vattenbrist i kommunen är det viktigt att belysa frågan hur 
verksamheterna ska lösa sitt behov av vatten och avlopp. Det är även viktigt att redovisa 
hur dagvattenhantering ska ske. Det är inte möjligt att försörja eventuella verksamheter 
med kommunalt vatten förrän nytt vattenverk tagits i bruk, vilket beräknas ske tidigast 
december 2022. Det är viktigt att utreda om verksamheterna kan ha enskilt VA-system 
fram till att planerat vattenverk tagits i drift. 

Under ett eventuellt planarbete bör det utredas om närliggande fastigheter kan ha enskilda 
vattentäkter och avlopp inom aktuella fastigheter, framför allt inom 9:1 och 2:9. 

Störningar och risker
Ett cirka 40 m brett område av fastigheternas södra delar mot Härrydavägen ligger inom 
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stabilitetszon 2 enligt stabilitetskarteringen från 2013. Inom detta område består 
jordlagren av silt/ sand på lera <1:10. 

Jordsammansättningen varierar inom fastigheterna enligt SGU:s jordartskarta. 
Övervägande del av de södra fastigheterna består av isälvsediment, grovsilt-block och 
dess norra delar av morän, sandig. Inom Assmundtorp 2:126–2:128 består jorden av 
urberg.

Enligt ytavrinningskarteringen från 2016 svämmar det lilla vattendraget som går i över 
fastighet Assmundtorp 2:9 och 9:1 i öst-västlig riktning över med ett djup som varierar 
mellan 0,2 till >1 m. De största djupen riskerar att uppkomma inom Assmundtorp 2:9 
nordöstra del och inom Assmundtorp 9:1 nordvästra del.

Söder om Assmundtorp 2:2 ligger ett antal fastigheter som är redovisade som förorenad 
mark, miljöärende. Det finns däremot inga kända markföroreningar inom aktuella 
fastigheter. Det är dock viktigt att undersöka om tidigare verksamheter såsom t ex upplag 
av timmer eller avfall/ massor eller parkeringsplatser kan ha bidragit till 
markföreoreningar vid ett eventuellt planarbete.

Fastigheterna ligger inom bullerzonen för Landvetter flygplats inom område med 
ekvivalent ljudnivå 55 dBA. Fastigheterna ligger dessutom cirka 220-250 m norr om 
Kust-till-kustbanan. Föreslaget hotell ligger cirka 250 m norr om järnvägen. Trafikering 
på järnvägen kan påverka området med buller. En bullerutredning bör tas fram för att 
studera bullernivåerna på platsen. Det bör utredas om trafiken till och från 
verksamheterna påverkar bullersituationen för befintlig skola, bostadsbebyggelse samt 
övriga verksamheter. 
 
Ekonomi
Exploatering av verksamheterna kan komma att medföra behov av investeringar för 
kommunen i vatten och avlopp samt fiber då det inte finns utbyggt fibernät i området.

Bedömning
Förvaltningen anser att begäran om planbesked är intressant och att förslaget har förut-
sättningar till att utvecklas till ett bra verksamhetsområde i Härryda med arkitektoniska 
kvalitéer. Förvaltningen föreslår att ansökan om planbesked för Assmundtorp 2:22, 2:9, 
2:126, 2:127, 2:128 och 9:1 beviljas enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) 
PBL. Med hänsyn till att det inte finns möjligheter att försörja området med vatten i 
dagsläget kan inte planarbetet påbörjas förrän år 2020. Förvaltningen bedömer dock att 
sannolikheten att en långsiktigt hållbar lösning för vatten och avlopp arbetats fram innan 
detaljplanen antas är relativt stor.

En tydlig motivering till varför exploatering på jordbruksmark medges måste tas fram vid 
en planläggning. Det är viktigt att frågan utreds så att kommunen inte bygger bort värde-
full mark som möjliggör lokal produktion med hänsyn till att det inte går att återskapa 
god jordbruksmark om den en gång exploaterats. Vidare måste de geotekniska förut-
sättningarna samt översvämningsrisken studeras och verksamhetens trafikbelastning 
utredas.

Förvaltningen bedömer att ansökan om planbesked innebär en stor åtgärd enligt plan- och 
bygglovstaxa 2014 antagen av kommunfullmäktige den 22 september 2014.
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Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Peter Wallentin

Verksamhetschef plan och bygglov

Bilagor:
Begäran om planbesked och ansökan om planbesked
Orienteringskarta 

Page 55 of 530



Page 56 of 530



Page 57 of 530



Page 58 of 530



Page 59 of 530



Page 60 of 530



Page 61 of 530



Page 62 of 530



Page 63 of 530



Page 64 of 530



Page 65 of 530



Page 66 of 530



Page 67 of 530



Page 68 of 530



Page 69 of 530



Page 70 of 530



Page 71 of 530



Page 72 of 530



Page 73 of 530



Page 74 of 530



Assmundtorp 2:22, 2:9, 2:126, 2:127, 2:128 och 9:1

Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej

rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.Datum:  15.11.2018

Skala:  1:5000 100 m Page 75 of 530
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Ombyggnad av Pulkavägen 1 i Hindås

4
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Therese Wångblad

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-07 2019KS158  042

Ombyggnad av Pulkavägen 1 i Hindås

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars 2015 i § 43 att bygga boende för 
ensamkommande flyktingbarn vid Pulkavägen 1 i Hindås. 
Byggnaden var klar för inflyttning i juni 2016.

Under hösten 2017 konstaterade sektorn för socialtjänst att kommunen inte hade något 
behov av att driva boende för ensamkommande flyktingbarn på Pulkavägen 1. 
Kommunstyrelsen beslutade därför den 23 oktober 2017 i § 305 att avveckla Pulkavägens 
boende för ensamkommande flyktingbarn samt att fastigheten skulle säljas.

Under 2018 har kommunen försökt att sälja fastigheten men har konstaterat att den inte 
var attraktiv som bostad för den privata marknaden. För att kunna sälja fastigheten som 
ett parhus, för två privatbostäder, krävs en ombyggnad. Ett förslag på ombyggnation har 
tagits fram. Det innebär följande: demontering av befintlig ventilation och 
styranläggning, installation av ny villaventilation (för att anpassa till två privatbostäder), 
ombyggnad av teknikrummet till garage, anlägga utfart, ändringar i planlösning och 
interiör som exempelvis ytskikt/golv och kök, ombyggnad av VVS, el samt demontering 
av brandlarm för att anpassa till privatbostad.

Projektet gällande ombyggnad av Pulkavägen 1 finns inte med i antagen 
investeringsbudget 2019-2023. Sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreslår att 1500 
tkr utöver den beslutade investeringsbudgeten för fastighetsfunktionen används för 
ovanstående ombyggnad av Pulkavägen 1. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner att 1500 tkr utöver den beslutade investeringsbudgeten för 
fastighetsfunktionen används för ombyggnad av Pulkavägen 1 i Hindås.

Per-Arne Larsson
Sektorschef
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Överförmyndarnämnden; verksamhetsplan och 
internkontrollplan 2019
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Sektorn för socialtjänst
Tina Christensen

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-04 2019KS149  700

Överförmyndarnämnden; verksamhetsplan och internkontrollplan 
2019

Sammanfattning
Nämnden för överförmyndare i samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille 
trädde i kraft den 1 januari 2019. Nämnden har för år 2019 antagit verksamhetsplan och 
internkontroll, med bilagan riskanalys, som här delges.

Verksamhetsplanen syftar till att visa överförmyndarnämndens övergripande direktiv 
kring styrning av verksamheten med fokus på förändring och utveckling inom 
kärnverksamheten. Under 2019 kommer nämnden fortsatt att prioritera granskningen av 
redovisningshandlingar samt att verka för att kunna rekrytera fler ställföreträdare.

Internkontrollplanen med riskanalysen syftar till att säkerställa att 
överförmyndarnämnden upprätthåller en tillräcklig intern kontroll och att med rimlig grad 
av säkerhet fastställa att målen uppnås. En del av kontrollen utförs av nämndens 
ledamöter genom granskning av slumpmässigt utvalda akter.

Tjänstemannaorganisationen, benämnd Överförmyndare i Samverkan, kommer från 1 
februari att, i samarbetsavtal med Öckerö kommun, tillhandahålla utförande av 
lagstadgad överförmyndarverksamhet. Öckerö kommun ingår inte i den gemensamma 
nämnden.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Ärendet
Kommunfullmäktige i Härryda kommun antog den 29 januari 2018 § 6 reglemente för 
den gemensamma överförmyndarnämnden, benämnd Nämnden för överförmyndare i 
samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille.

Av 27 § i reglementet framgår att ”Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen är 
ändamålsenlig och tillräcklig och i enlighet med vad som anges i värdkommunens 
reglemente för intern kontroll. Nämnden ska rapportera till fullmäktige i samtliga 
samverkanskommuner. 
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När nämnden antar verksamhetsplan och behandlar sin verksamhetsberättelse ska detta 
utan dröjsmål skickas till kommunstyrelsen i samtliga samverkanskommuner för 
kännedom. Nämnden ska även i övrigt, på lämpligt sätt, hålla respektive 
kommunstyrelse kontinuerligt informerad om sin verksamhet.

Nämnden för överförmyndare i samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille 
har på sammanträde den 28 januari 2019 § 17 antagit verksamhetsplan och 
interkontrollplan med riskanalys för 2019, vilka här biläggs och delges 
kommunfullmäktige.

Verksamhetsplanen syftar till att visa överförmyndarnämndens övergripande direktiv 
kring styrning av verksamheten med fokus på förändring och utveckling inom 
kärnverksamheten. Under 2019 kommer nämnden fortsatt att prioritera granskningen av 
redovisningshandlingar samt att verka för att kunna rekrytera fler ställföreträdare.

Internkontrollplanen med riskanalysen syftar till att säkerställa att 
överförmyndarnämnden upprätthåller en tillräcklig intern kontroll och att med rimlig grad 
av säkerhet fastställa att målen uppnås. En del av kontrollen utförs av nämndens 
ledamöter genom granskning av slumpmässigt utvalda akter.

Tjänstemannaorganisationen, benämnd Överförmyndare i Samverkan, kommer från 1 
februari att, i samarbetsavtal med Öckerö kommun, tillhandahålla utförande av 
lagstadgad överförmyndarverksamhet. Öckerö kommun ingår inte i den gemensamma 
nämnden. 

Lena Lager
Sektorschef Elin Hjalmarsson

Utvecklingschef

Bilagor:
Verksamhetsplan 2019 - 2021
Internkontrollplan 2019
Riskanalys 2019
Protokollsutdrag från Nämnden för överförmyndare i samverkan
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Sammanfattning 

I varje kommun måste det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. 

Detta är en kommunal tillsynsmyndighet. Härryda, Mölndal och Kungsbacka har haft var sin 

överförmyndarnämnd och i Partille har det funnits en överförmyndare. Från och med 1 januari 

2019 instiftas en gemensam nämnd för de fyra kommunerna. Nämnden består av en ledamot 

och en ersättare från varje kommun. 

 
De fyra kommunerna startade sitt samarbete den 1 oktober 2015 under namnet Överförmyndare 

i Samverkan. Verksamheten var avtalsbaserad med Mölndal som värdkommun. Genom en 

större tjänstemannaorganisation har verksamheten fått bättre kontinuitet, minskad sårbarhet 

samt möjlighet till en högre effektivitet. För att kunna bedriva en god, rättssäker och effektiv 

verksamhet har respektive överförmyndare antagit gemensamma styrdokument såsom 

delegeringsordning, dokumenthanteringsplan och arvodesriktlinjer.  

 
Från och med februari 2019 kommer Överförmyndare i Samverkan även att samarbeta med 

Öckerö. Samarbetet är avtalsbaserat och avser tillhandahållande av tjänstemannaorganisation. 

Öckerö ingår inte i den gemensamma nämnden. 

 

Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille är kommuner som växer och utvecklas. Kommunerna 

står dock inför stora prövningar de kommande åren med en åldrande befolkning samt ökade krav 

på ökad samhällsservice och samtidigt en begränsad ekonomi. Samtidigt ökar kraven på att 

kommunal service ska kunna erbjuda och kommunicera med tekniska möjligheter.  

 

Omfattningen av och förutsättningarna för överförmyndarverksamheten styrs av 

omvärldsfaktorer såsom riksdagsbeslut och andra myndigheters beslut, den demografiska 

utvecklingen samt av hur många ensamkommande barn som söker sig till Sverige. 

 
Under 2019 kommer överförmyndaren fortsatt att prioritera granskningen av 

redovisningshandlingar samt att verka för att kunna rekrytera fler ställföreträdare. 

 

 

Bakgrund och syfte 

Verksamhetsplanen är en styrande överenskommelse mellan överförmyndare och verksamhet 

med sikte på en långsiktig strategi och framtidsplanering. Den följs upp i 

verksamhetsberättelsen som ställs från verksamhet till överförmyndaren. Verksamhetsplanen 

syftar till att visa överförmyndarens övergripande direktiv kring styrning av verksamheten 

med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten. 
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Överförmyndarens uppdrag 

Den kommunala verksamheten bör utvecklas och präglas av framsynt planering och god 

hushållning samt resultera i en samhällsservice som stämmer väl med kommuninvånarnas 

behov. Överförmyndaren är en kommunal och obligatorisk tillsynsmyndighet. 

Överförmyndarens huvudsakliga uppdrag enligt reglementet är att vara en rättsvårdande 

myndighet i första instans. Överförmyndaren ska skydda underåriga och vuxna, som helt eller 

delvis saknar beslutskompetens, från rättsförluster. Genom arbetet bidrar överförmyndaren 

till att ge uppmärksamhet till invånare med komplexa behov, såsom till exempel 

ensamkommande barn och vuxna med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. 

 

Uppdraget innebär att överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, gode män och 

förvaltare samt kontrollerar att de fullgör sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. 

Överförmyndaren ska särskilt se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning används 

till hans eller hennes nytta. Tillgångarna i övrigt ska vara placerade så att tillräcklig trygghet 

finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning. Överförmyndaren ska också se till 

att förmyndare, gode män och förvaltare fullgör sina skyldigheter och alltid handlar på det sätt 

som bäst gagnar den enskilde. I överförmyndarens ansvar ingår också att fastställa arvode och 

ersättning för utgifter som ställföreträdarna har rätt till. De lagar som reglerar 

överförmyndarverksamheten har karaktären av skyddslagstiftning. Verksamheten sträcker sig 

över samtliga av juridikens områden men styrs främst av föräldrabalken, lag om god man för 

ensamkommande barn och förmynderskapsförordningen samt olika lagar inom den 

ekonomiska familjerättens områden. Beslut överklagas hos tingsrätten. Länsstyrelsen granskar 

verksamheten årligen. Även JO utövar tillsyn över överförmyndarverksamheten. 

 

Myndighetsutövningen ska inte enbart utgöra tillsyn utan också vara främjande genom 

informationsinsatser gentemot allmänhet och ställföreträdare. Information till berörda inom 

socialtjänsten och sjukvård bidrar också till att främja kvaliteten och rättssäkerheten i 

verksamheten. 

 

Överförmyndaren ska också ansvara för att gode män och förvaltare får den utbildning som 

behövs. Utbildningsinsatserna bör omfatta introduktion och påbyggnadsutbildning samt 

löpande information om ny lagstiftning. Det behöver dock inte vara överförmyndaren själv 

som håller i utbildningen utan det är tillräckligt att överförmyndaren hänvisar till utbildningar 

som andra håller. 
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Omvärldsperspektiv och förutsättningar 

Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille är kommuner som växer och utvecklas. Kommunerna 

står dock inför stora prövningar de kommande åren med en åldrande befolkning samt större krav 

på ökad samhällsservice och samtidigt en begränsad ekonomi. Samtidigt ökar kraven på att 

kommunal service ska kunna erbjuda och kommunicera med tekniska möjligheter. En modern 

e-förvaltning ger ökad insyn i stadens frågor och skapar förutsättningar för snabbare hantering 

och ökat engagemang. 

 

Omfattningen av och förutsättningarna för överförmyndarverksamheten styrs av omvärlds- 

faktorer såsom riksdagsbeslut och andra myndigheters beslut, den demografiska utvecklingen 

samt av hur många ensamkommande barn som söker sig till Sverige. 

 

Ställföreträdarna 

Det är viktigt att utveckla arbetet med att rekrytera lämpliga gode män och förvaltare. Rätt 

ställföreträdare som har goda förutsättningar för att klara uppdraget och därmed minska 

antalet fel. Kravet på att bli ställföreträdare höjdes 2018 i verksamheten på så sätt att alla 

”anhöriggodemän” måste klara ett kunskapstest som verksamheten har utformat för att 

föreslås som god man eller förvaltare. Detta för att säkerställa att även ”anhöriggodemännen” 

har kompetens och kännedom om vad som är lagstadgat om uppdraget. Detta krav kommer 

att bestå då det ger en ökad förståelse om uppdraget till ”anhöriggodemännen”  och delvis 

säkerställer kompetens hos ”anhöriggodemännen”.  Utbudet av godmansutbildningar har 

ökat under senare år, bland annat genom ”onlineutbildningar”. För att få uppdrag som god 

man eller förvaltare har tidigare krävts att man har deltagit i utbildning som verksamheten 

eller Göteborgs överförmyndarverksamhet samarbetar med. Genom att vi 2018 även införde 

ett kunskapstest för de som har gått utbildning som verksamheten inte har kännedom om, 

möjliggör det för fler nya ställföreträdare att få uppdrag i de samverkande kommunerna. 

 

Lämplighetsprövningen av ställföreträdarna är mycket viktigt och verksamheten kommer 

fortsätta att årligen kontrollera samtliga mot Polisens belastningsregister och mot 

Kronofogdemyndighetens register, se mål 3. Samtliga nya ställföreträdare som har som har 

gått godkänd utbildning alternativt gjort kunskapstest ska delta i ett första informationsmöte 

på enheten för att få sitt första uppdrag. Detta för att säkerställa lämpligheten samt för att 

kunna få mer information om ställföreträdarna och vilken typ av uppdrag som var och en kan 

åta sig. 

 

Behovet av nya ställföreträdare är fortsatt stort och det är därför viktigt att utveckla arbetet 

med rekryteringen. Att vara god man eller förvaltare är ett frivilligt lekmannauppdrag. Ökade 

krav finns också i omvärlden på ställföreträdarna. Allt fler godmanskap och förvaltarskap 

anordnas för människor med en komplex livssituation – ofta med svår ekonomi, psykisk 

ohälsa, missbruksproblematik, kriminalitet och så vidare. Det finns tillfällen då verksamheten 

inte haft möjlighet att rekrytera ställföreträdare till dessa uppdrag. Vid en sådan situation 

uppstår det även risker för att de hjälpbehövande kan hamna i ett utanförskap. 

Gränsdragningen mellan berörda myndigheter kan behöva tydliggöras. 
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Ensamkommande barn 

Den stora ökningen av antalet ensamkommande barn i Sverige under 2015 och början av 2016 

omskakade kommunerna och påverkade överförmyndarverksamheterna i stor omfattning. 

Verksamheten har sedan dess präglats av arbete med konsekvenserna av det stora 

mottagandet. Antalet ensamkommande barn har sjunkit drastiskt sedan 2016/2017. Under 

2018 har verksamheten hittills (per 1 december 2018) tagit emot 87 ensamkommande barn 

jämfört med 210 barn under hela 2017 och 574 barn under hela 2016.  Enligt 

Migrationsverkets prognoser kommer antalet asylsökande öka något från 2018 till 2019 

eftersom utgångspunkten är att den tillfälliga lag som infördes 2016 för att begränsa möjlig-

heten att få uppehållstillstånd i Sverige, upphör att gälla i juli 2019. Det är dock inte klart 

vilken lagstiftning som kommer att gälla från mitten av 2019 eller hur den politiska 

utvecklingen ser ut efter 2018 års riksdagsval. Utvecklingen påverkas även av vad som händer 

med migrationspolitiken inom EU. Detta innebär att kostnadsutvecklingen för arvoden och 

kostnadsersättningar vad gäller god man till ensamkommande flyktingbarn är högst osäker 

både för 2019 men framförallt för planåren.   

 

Migrationsverket har i sin verksamhets- och utgiftsprognos från november 2018 rapporterat 

att Sverige under 2018 haft ett relativt stabilt antal asylsökande varje månad. Hittills i år 

(t.o.m. 18 november) har ungefär 18 900 personer sökt asyl i Sverige, varav ungefär 800 

ensamkommande barn. Innan året är över är Migrationsverkets uppskattning att mellan 900 

och 1 000 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige under året. 

 

I Migrationsverkets prognos för 2019 bedöms det att mellan 1 100 och 1 600 

ensamkommande barn kommer söka asyl i Sverige. Migrationsverket bedömer att antalet 

asylsökande främst kommer påverkas av om den tillfälliga lagen kommer upphöra eller 

förlängas. Den tillfälliga lagen gäller till och med den 19 juli 2019.  

 

Under 2017 trädde ett nytt ersättningssystem för mottagande av barn och unga i kraft. De nya 

reglerna har inneburit att det, istället för en ersättning för de faktiska kostnaderna, betalas ut 

en schablonersättning på 52 000 kronor per asylsökande ensamkommande barn till 

anvisningskommunen. Ersättningen avser täcka kostnader för transporter av barn, 

socialtjänstens utrednings- och uppföljningskostnader, tolkkostnader, kostnader för god man 

och andra relaterade kostnader. Ersättningen betalas ut automatiskt i form av en 

engångsersättning till anvisningskommunen när barnet tas emot. Den beräknas täcka 

nämndens kostnader under cirka ett år men i dagsläget pågår dock de flesta ärenden längre än 

så. I Mölndal har överförmyndarnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden enats om 

att fördela schablonersättningen lika. Överförmyndarnämnden ersätts således med 26 000 

kr/barn. De nya ersättningsreglerna har inneburit en försämring vad gäller 

överförmyndarnämndens intäkter för vilket nämnden har kompenserats genom ett höjt 

kommunbidrag. Inget avtal finns med socialtjänsten i övriga kommuner i den gemensamma 

nämnden. 
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Samarbete med Öckerö kommun 

Från och med 1 februari 2019 kommer Överförmyndare i samverkan att samarbeta med Öckerö 

kommun efter förfrågan från dem. Samarbetet kommer att vara avtalsbaserat och innebära 

tillhandahållande av tjänstemannaorganisation för utförande av lagstadgad 

överförmyndarverksamhet för Öckerö kommuns räkning. Öckerö kommun kommer att utse sin 

egen överförmyndare och sin egen ersättare. Beslutsfattandet kommer i största möjliga mån vara 

delegerat till överförmyndarhandläggare. 

 

Strategier och satsningar 

Kommunernas medborgare ska uppleva att överförmyndarverksamhetens arbete präglas av 

saklighet och opartiskhet samt att rättssäkerheten upprätthålls. Kommunernas medborgare ska 

uppleva ett gott bemötande från verksamheten gentemot huvudmän, ställföreträdare och andra 

berörda parter. Överförmyndarverksamhetens kompetens ska upprätthållas samt utvecklas i 

förhållande till lagstiftning och kommunernas styrning. 

 
Överförmyndarens strategi för att på bästa sätt uppfylla de lagstadgade kraven och att uppnå 

överförmyndarens mål är bland annat att: 

 
● Ge löpande information och utbildning till ställföreträdare och myndigheter genom träffar 

och nyhetsbrev via e-post 

● Ha en bra information och en utveckling av överförmyndarenhetens hemsida 

● Fortsätta att utveckla e-tjänsterna för lättare och effektivare handläggning 

● Samverka i stor utsträckning med andra kommuner inom Göteborgsregionen om information, 

utbildning och gemensamma rutiner 

● Fortsätta med enhetsmöten varje vecka för att löpande kunna följa upp verksamheten och 

styra mot målen. 

● Genom ett effektivt arbete ha en hög granskningstakt av årsräkningar och handläggning av 

ärenden samtidigt som en bra servicenivå upprätthålls. 

 
Överförmyndarverksamheten bedriver ett långsiktigt arbete med att systematiskt planera, 

följa upp och förbättra verksamheten. Ett modernt arbetssätt eftersträvas bland annat genom 

utveckling av verksamhetsspecifika e-tjänster. Verksamheten har sedan oktober 2017 börjat 

använda digital myndighetspost genom Mina meddelanden. Den digitala myndighetsposten 

effektiviserar verksamhetens handläggning, har ett miljötänk som ligger i tiden och följer den 

digitaliseringsprocess de flesta kommuner bedriver med utveckling mot e-samhället. 

 

Verksamheten har i slutet av 2018 uppgraderat verksamhetssystemet Wärna till Wärna Go. 

Wärna Go är en webbaserad plattform som är mer modern än Wärna. I Wärna Go kan man 

även spara handlingar digitalt som man upprättat. Wärna Go möjliggör en mer digital 

hantering i framtiden. 

 
Samarbeten mellan olika verksamheter 

Samarbete och informationsutbyte med socialtjänsten och andra verksamheter ska fortsätta och 

utvecklas. Överförmyndaren har en viktig roll i detta genom att utbilda berörda verksamheter 
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om förutsättningar för godmanskap och förvaltarskap. 

 

Ekonomi och volymer 

Ett samrådsunderlag till budget skickades ut till samverkanskommunerna i mars 2018. Där- 

efter fastställdes budgeten för 2019 i juni 2018. För att kunna hantera arbetsbelastningen för 

2019 bedöms behovet av personalresurser bestå i samma omfattning som 2018. Vi utökar dock 

med en tjänst för att täcka upp för att vi får Öckerös ärenden också. Detta ingår dock inte i 

samverkansbudgeten.  

 
Överförmyndare i samverkans budget för 2018 uppgår totalt till 9 441 120 kronor. 

Kostnaderna för den gemensamma organisationen fördelas mellan samverkanskommunerna 

utifrån kommunernas avtal per den 31 december året före budgetens fastställande. För 2019 står 

Härryda och Partille för 17 procent var av kostnaderna, Kungsbacka för 37 procent samt 

Mölndal för 29 procent. 

 
Kostnaderna för ersättningar till ställföreträdarna och kostnader för Öckerö anges inte här. 

 

 
 

Samrådsunderlag 2019 TOTALT Partille Kungsbacka Härryda Mölndal 

 2019 17% 37% 17% 29% 

 
Gemensamma nämndkostnader 
 
Lön och personalomkostnader 

 
407 000 

 
7 229 000 

 
69 190 

 
1 228 930 

 
150 590 

 
2 674 730 

 
69 190 

 
1 228 930 

 

 
118 030 

 
2 096 410 

Administration 268 000 45 560 99 160 45 560 77 720 

 

IT/Telefoni 327 000 55 590 120 990 55 590 94 830 

 

Lokaler/Hyra 500 000 85 000 185 000 85 000 145 000 

 

Övriga till verksamheten hörande 

kostnader såsom kompetensutveckling, 

fackliga kostnader, kostnad för biträde 

avseende upprättade av budget, 

redovisning, revision och annan 

nödvändig intern* eller extern hjälp 

347 000 58 990 128 390 58 990 100 630 

 9 078 000 1 543 260 3 358 860 1 543 260 2 632 620 

*OH 363 120 61 730 134 354 61 730     105 305 

Totalt 9 441 120 1 604 990 3 493 214 1 604 990 2 737 925 
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Volymer 

De nya reglerna om schablonersättningar till kommunerna för mottagande av barn och unga 

trädde ikraft den 1 juli 2017. Denna ersättning uppgår till 52 000 kronor per asylsökande 

ensamkommande barn till anvisningskommunen. Ersättningen avser att täcka kostnader för 

transporter av barn, socialtjänstens utrednings- och uppföljningskostnader, tolkkostnader, 

kostnader för god man och andra relaterade kostnader. De nya ersättningarna försämrar och 

ger ökade kostnader för överförmyndaren. Det innebär också att någon ersättning för 

godmanskostnader i flera avseenden inte alls kommer överförmyndaren till gagn eftersom 

anvisningskommunen, som får ersättningen, inte alltid är samma kommun som där barnet 

visats och därmed en annan överförmyndarkommun. 

 

Sedan den 1 juni 2018 gäller emellertid en ny lag enligt vilken kommuner inte får lov att 

placera anvisade ensamkommande barn i en annan kommun utan att de berörda kommunerna 

träffar avtal sinsemellan. Det är fortfarande osäkert om ett sådant avtal kan omfatta ersättning 

för kostnader för vistelsekommunen. Oavsett så bedöms kravet på avtal ha en hämmande 

effekt på anvisningskommunernas möjlighet att placeras ”sina” barn i en annan kommun.  

 

 
Överförmyndarens övergripande mål 

Överförmyndarnämndens övergripande mål är att skydda underåriga och vuxna som helt eller 

delvis saknar beslutskompetens från rättsförluster. Detta görs bland annat genom att rekrytera 

och utöva tillsyn över gode män och förvaltare som tillsätts för dem som av olika skäl behöver en 

ställföreträdare. En annan viktig uppgift är att bevaka underårigas rätt genom tillsyn av 

förmyndare. Tillsynen och hanteringen av godmanskapen för de ensamkommande barnen har 

blivit mer och mer omfattande de senaste åren. 

 
Myndighetsutövningen ska inte enbart utgöra tillsyn utan också vara främjande genom 

informationsinsatser gentemot allmänhet och ställföreträdare. Information till berörda inom 

socialtjänsten och sjukvård bidrar också till att främja kvaliteten och rättssäkerheten i verk- 

samheten. 

 
För 2019 har överförmyndaren valt att ha kvar samma mål, indikatorer och aktiviteter som 

föregående år. Målen är vad verksamheten vill uppnå och indikatorerna gör målet mätbart.  
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Tillsynen genom granskningen av årsräkningar ska vara effektiv, god och rättssäker. 
 

Indikator  

 
Titel 

 
Kön 

 
Utfall 2018 

 
Nivå 2019 

 
Nivå 2020 

 
Nivå 2021 

Årsräkningar, andel påbörjade per 

den 30 september 

Alla 100 % 100 % 100 % 100 % 

Årsräkningar, andel granskade per 

den 1 juni 

Alla 58 % 55 % 55 % 55 % 

 
Allmänheten, huvudmän och ställföreträdare ska kunna lita på att enskilda ärenden hanteras 

med god kompetens, likabehandling och med hög rättssäkerhet. Nämndens tillsyn över 

ställföreträdare ska utföras på ett tillfredsställande sätt. Granskning av årsräkningar och 

tillhörande redogörelse är kanske det viktigaste sättet för att kontrollera att ställföreträdarna 

företräder den enskilde på bästa sätt. Samtidigt som dessa ska granskas nogsamt så är det 

angeläget att granskningen sker så snart det är möjligt efter det att de ska ha kommit in till 

överförmyndaren, före den 1 mars, för att snabbt kunna upptäcka eventuella fel och brister. 

 

 

Tillsynen genom granskningen av redovisningar från gode män för ensamkommande barn ska vara effektiv, god 

och rättssäker. 

 

Indikator  

 
Titel 

 
Kön 

 
Utfall 2018 

 
Nivå 2019 

 
Nivå 2020 

 
Nivå 2021 

Andel kompletta redovisningar 

granskade inom tre månader 

Alla 100 % 100 % 100 %        100 % 

 
För att kontrollera att de gode männen för ensamkommande barn fullgör sitt uppdrag på bästa 

sätt i egenskap av vårdnadshavare och förmyndare är det viktigt med noga och skyndsam 

granskning av redovisningshandlingarna som inkommer till överförmyndaren vid två tillfällen 

per år. 

 

 

Överförmyndaren ska ha lämpliga och kunniga ställföreträdare. 

 
Indikator  

 
Titel 

 
Kön 

 
Utfall 2018 

 
Nivå 2019 

 
Nivå 2020 

 
Nivå 2021 

Årliga lämplighetskontroller ska göras 

av ställföreträdarna gentemot Polisens 

belastningsregister och Kronofogden 

Alla 100 % 100 % 100 %      100 % 

Alla nya ställföreträdare ska ha ett 

godkänt kursintyg eller ha genomfört 

ett godkänt kunskapstest 

Alla 100 % 100 % 100 %      100 % 

Mål 

Mål 

Mål 
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För att uppfylla föräldrabalkens krav på rättrådiga, erfarna och lämpliga ställföreträdare 

måste årliga kontroller ske mot Polisens och Kronofogdemyndighetens register. Samtliga nya 

ställföreträdare måste ha kunskaper om det regelverk som de ska följa för att kunna tillvarata 

huvudmannens rätt på bästa sätt. 

 

 
Intern kontroll 

Överförmyndaren har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde samt ska planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att 

stärka den interna kontrollen. 

 
Internkontrollplanen syftar till att säkerställa att överförmyndaren upprätthåller en tillräcklig 

intern kontroll och att med rimlig grad av säkerhet fastställa att mål inom kategorierna nedan 

uppnås: 

 
● Verksamhetsstyrning, den ska drivas ändamålsenligt mot fastställda mål i budget och 

verksamhetsplan 

● Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

● Efterlevnad av tillämpliga lagar, riktlinjer och andra styrdokument 

● Eliminera och upptäcka allvarliga fel och brister 

 
Åtgärder och uppföljning enligt intern kontroll 

En särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen bör tas varje år. Avrapportering av 

internkontrollplanen görs i verksamhetsberättelsen. 

 
Stickprovskontroller görs av överförmyndarnämndens ledamöter eller ersättare. 

 
Internkontrollplanen redovisas i sin helhet i bilaga 1. 

 

 
Bilagor 

1. Internkontrollplan 2019 

2. Riskanalys 2019 
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Internkontrollplan 2019 för överförmyndarnämnden  

 

 

Månad Kontrollmoment Kontrollansvar Metod Rapporteras till 

Januari Arkivering och gallring av 

handlingar enligt 

dokumenthanteringsplan 

Administratör  Enhetschef 

Januari Uppföljning av indikatorn att 

alla kompletta EKB-

redovisningar ska vara 

granskade inom 3 månader 

ÖF-handläggare 

 

 Nämnd 

Februari Preliminärt bokslut Enhetschef  Nämnd 

 

Maj  Ekonomirapportering Enhetschef  Nämnd 

 

Juni Uppföljning av indikator att 

55 % av ÅR ska vara 

granskade 1 juni 

ÖF-handläggare 

 

 Nämnd 

Augusti Uppföljning av indikatorn att 

alla kompletta EKB-

redovisningar ska vara 

granskade inom 3 månader 

ÖF-handläggare 

 

 Nämnd 

September Ekonomirapportering Enhetschef  Nämnd 

 

Oktober Uppföljning av indikatorn att 

100 % av ÅR ska vara 

påbörjade den 30 september 

ÖF-handläggare 

 

 Nämnd 

November Kontroll av uttagstillstånd, Ledamot/ersättare Stickprovskontroll Nämnd 
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rätt arvode enligt arvodes-

riktlinjer och aktkontroll  

i nämnd 

December Verksamhetsplan 2019 och 

internkontrollplan samt 

riskanalys för år 2019  

Enhetschef  Nämnd 

December 

 

Kontroll i akter Länsstyrelsen Stickprovskontroll, 

sker i regel i 

december 

Nämnd 

December Kontroll omprövning av 

förvaltarskap 

ÖF-handläggare 

 

Kontrollera så alla 

omprövningar är 

gjorda 

Nämnd 

 

Utöver ovan förtecknade kontrollmoment ska löpande eller vid varje sammanträde lämnas 

följande redovisning/information: 

 

 Kommunallagsbaserade delegeringsbeslut enligt särskilt beslut av överförmyndaren/ nämnden 

 Överprövande myndigheters beslut med avseende på beslut som fattats med stöd av delegering 

 Tillsynsmyndigheters beslut 

 

 

Hjälpmedel till stickprovskontroll 
 

1. Aktgranskning avseende god ordning och diarieföring. 

2. Kontroll att beslut har fattas av verksamheten enligt delegationsordningen 

3. Kontroll att rätt arvode och ersättning har fattats enligt arvodesriktlinjer 

4. Kontroll av uttagstillstånd 

 

               Metod 

 

 Ansvariga väljer slumpmässigt ut 20 akter  
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               Förberedelser 

 

1. Genomgång med handläggare hur akterna ska vara upplagda 

2. Genomgång med handläggare av delegationsordning 

3. Inläsning av arvodesriktlinjerna 

4. Inläsning av överförmyndarverksamhetens process, föräldrabalken 13:8 och 14:8 
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       Bilaga till verksamhetsplan  
 

 

Riskanalys 2019 för överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämndens processer/rutiner/system som ingår i den interna kontrollen med riskanalys. Bedömd konsekvens multipliceras med 

bedömd sannolikhet för att få fram risknivån. 

 

 

Konsekvens Sannolikhet Risknivå 

1 = Mycket liten 1 = Mycket låg 1 – 4 Kan accepteras 

2 = Liten 2 = Liten 5 – 14 Bör åtgärdas 

3 = Medelstor 3 = Medelstor 15 – 25 Åtgärdas snarast 

4 = Stor 4 = Stor  

5 = Mycket stor 5 = Mycket stor  

Risk Konsekvens Sannolikhet Risknivå Åtgärd 

Brister i granskningens utförande  5 3 15  En telefonfri dag per vecka avsatt för 
endast granskning av 
årsräkningar/redovisningar 

 Veckovis uppföljning av 
granskningsläget och 
handläggningstider på enheten  
 

Långa handläggningstider 4 3 12  En telefonfri dag per vecka avsatt för 
endast granskning av 
årsräkningar/redovisningar 

 Veckovis uppföljning av 
granskningsläget och 
handläggningstider på enheten  
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Felaktigheter i ekonomihantering/ 

återsökning av fakturerade 

kostnader 

2 2 4  Se över om fler bör kunna 

återsöka/fakturera 

 Färdigställa och uppdatera 

rutinbeskrivningar  

 

Kompetensbrist/kompetensförlust  

 

5 4 20  Vara en attraktiv arbetsplats 

 Kontinuerlig fortbildning 

 

För låg tillgång till förordnade 

ställföreträdare 

5 4 20  E-post utskick varje kvartal till 

befintliga ställföreträdare med 

förfrågan om att ta uppdrag 

 Se över våra informationskanaler för 

att rekrytera nya ställföreträdare 

 Upprätthålla rutiner för kontroll av 

ställföreträdare 

 Bjuda in till informationsträffar 

regelbundet 

 Förvaltarenheten i fler kommuner 

Risker i 

arbetsmiljö/lokalförsörjning och 

brist på säkra besöksrum 

4 4 16  Arbete med den systematiska 

arbetsmiljön 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Nämnden för överförmyndare i 
samverkan - Härryda, Kungsbacka. 
1ölndal och Partille 
Sanuuanträdesdarum 
2019-01-28 

§ 17 

ÖFS 3/19 
Verksamhetsplan 2019-2021 

Beslut 
Verksamhetsplan för år 2019-2021 samt internkontrollplan och riskanalys för 2019 antas. 

Ärendet 
V erksamhetsplanen syftar till att visa nämndens övergripande direktiv kring styrning av 
överfönnyndarverksamheten. med fobis på förändring och utveckling inom 
kärnverksamheten. Bilagor till verksamhetsplanen är interukontrollplan saint riskanalys. 

Ärendets behandling 
Tjänsteskrivelse. Vcrksaiuhetsplan zul o-zuz l. den 18 januari 2019 
Verksamhetsplan 2019-2021 
Interukonrrollplan 2019 
Riskanalys 2019 

Förslag till beslut 
Verksamhetsplan för år 2019-2021 saint internkontroll plan och riskanalys för 2019 antas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign / Lrdragsbesryrkande 
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Utvecklingsfunktionen
Anders Bruce

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-07 2017KS1005  011

Strategisk plan för arbetet med Agenda 2030

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

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

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

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

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

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

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

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh 

Utvecklingschef

Bilaga
1. Strategisk plan Agenda 2030, Version 1.0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-02-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 40      Dnr 2017KS1005

Strategisk plan för arbetet med Agenda 2030 

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

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 7 januari 2019.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkande
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen bordlägger ärendet gällande strategisk plan för 
arbetet med Agenda 2030 till sammanträdet den 4 april 2019.

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

Beslut

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet gällande strategisk plan för arbetet med Agenda 2030 
till sammanträdet den 4 april 2019.

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

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

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

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

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

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

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

2. Uppdraget och processen
2.1  Uppdraget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Resor och möten inkl fordonspark/bränslen mm

 Upphandlingar och inköp med hållbarhetskrav

 Gång- och cykelvänliga arbetsplatser

 Insatser för ökad fysisk aktivitet

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

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

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

9. Tillsammans gör vi större skillnad - samverkan och 
partnerskap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Energi- och klimatrådgivare finns för såväl näringsliv som privatpersoner.

 Ekosystemtjänstanalys har gjorts inför utveckling av Mölnlycke.

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

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

 Busslinje mellan Landvetter centrum och flygplatsen har kompletterat 
flygbussarna.

 Laddstolpar till elbilar uppsatta.

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

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

 Utredning av förutsättningarna för säker cykelförbindelse mellan 
Landvetter och Mölnlycke.

 Kartläggning och åtgärder för minskat buller från det kommunala vägnätet.

 Sortering av kompost för biogasproduktion

 God möjlighet till källsortering i kommunen och nu även klädinsamling.

 Fritidsbank för utlåning av fritidsutrustning till medborgare.
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Therese Wångblad

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-02-25 2019KS78  167

Policy för informationssäkerhet

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog gällande informationssäkerhetspolicy den 17 november 2014 
i § 166. Policyn har reviderats för att tydliggöra att kommunens informationstillgångar 
ska klassificeras utifrån tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet. 

Informationssäkerhetsarbetet ska skydda kommunens verksamhet mot avbrott och minska 
skador genom att förebygga och minimera verkan av oönskade händelser. Policy för 
informationssäkerhet beskriver kommunens inriktning för informationssäkerhetsarbetet. 
Dokumentet syftar till att tydliggöra organisation och ansvar, utbildning samt 
informationsklassning.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen har fastställt Policy för 
informationssäkerhet.

Kommunfullmäktige upphäver Informationssäkerhetspolicy fastställd den 17 november 
2014 i § 166.

Per-Arne Larsson
Sektorschef

Bilaga

Policy för informationssäkerhet
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Policy för informationssäkerhet

Allmänt
Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information 
nås av obehörig, förvanskas eller förstörs. Det handlar också om att 
informationen ska vara tillgänglig när den behövs. 
Policy för informationssäkerhet beskriver kommunens mål och inriktning 
för informationssäkerhetsarbetet.
Information är en av Härryda kommuns viktigaste tillgångar. Hanteringen 
av informationen är en viktig del i arbetet. Med informationstillgångar avses 
all information oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och 
oberoende av dess form (muntligt, skriftligt, digitalt etc.) eller miljö den 
förekommer i.

Struktur
I denna Policy för informationssäkerhet fastställer kommunstyrelsen 
Härryda kommuns syn på informationssäkerhet samt övergripande mål med 
kommunens informationssäkerhetsarbete. Dokumentet kompletteras med 
rutiner för informationssäkerhet riktade till medarbetare respektive 
systemägare och systemförvaltare samt Rutin för informations-
klassificeringar. Rutinerna beskriver vad som ska göras för att uppfylla 
Policy för informationssäkerhet. Sammantaget utgör dessa kommunens 
styrdokument för informationssäkerhet. 

Syfte
Huvudsyftet med kommunens informationssäkerhetsarbete är att säkerställa 
informationens tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet samt 
skydda kommunens verksamhet mot avbrott och minska skador genom att 
förebygga och minimera verkan av oönskade händelser. Det syftar också till 
att tydliggöra kommunens förhållningssätt och regler i fråga om 
informationssäkerhet samtidigt som rutinerna förväntas utgöra ett stöd i den 
dagliga verksamheten och för kommunens medarbetare.
Viktiga grunder för kommunens informationssäkerhetsarbete är att: 

• information finns endast tillgänglig för de som är behöriga
• det finns tillgång till en gemensam, säker infrastruktur för extern och 

intern datakommunikation
• information, system och teknisk utrustning har skydd i tillräcklig grad
• hotbilden för information, system och teknisk utrustning analyseras 

fortlöpande
• förebygga händelser i systemen som kan leda till negativa konsekvenser 
• medarbetarna har kunskap om gällande regler för informationssäkerhet

Organisation och ansvar
Kommunstyrelsen fastställer Policy för informationssäkerhet. Ansvaret för 
genomförandet följer linjeorganisationen. 
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Sektorschefen ansvarar för att systemägare utses för respektive 
informationssystem i sin sektor/funktion.
Systemägaren är ansvarig för säkerheten i sitt system. 
IT-chefen ansvarar för att tillse att driftsäkerheten överensstämmer med 
systemägarens anvisningar.
Säkerhetschefen har ansvaret för samordning och uppföljning av 
informationssäkerhetsarbetet. 
Chefer på alla nivåer ansvarar för att deras medarbetare är medvetna om 
denna policy och tillhörande rutiner.

Informationsklassning
Information som hanteras i kommunens IT-system ska klassificeras utifrån 
sekretess, riktighet och tillgänglighet enligt Rutin för 
informationsklassificeringar.

Utbildning
Regelbundna utbildningsinsatser ska erbjudas för att säkerställa att alla 
medarbetare i Härryda kommun upprätthåller god informationssäkerhet. 

Revidering
Policy och rutiner revideras en gång per mandatperiod eller vid behov.

Antagen av kommunstyrelsen 2019-xx-xx, i § xx
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Therese Wångblad

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-25 2019KS35  003

Policy för krisberedskap 2019-2022

Sammanfattning
Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap (2019-2022) mellan Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap. 
Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med 
krisberedskap under mandatperioden och innehålla: 

 Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, 
bolag och kommunalförbund. 

 Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys. 
 Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar. 
 Planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta 

fram eller uppdatera under mandatperioden.

Dokumentet ska beslutas av kommunfullmäktige. I Härryda kommun är detta dokument 
”Policy för krisberedskap 2019-2022”.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Policy för krisberedskap 2019-2022.

Per-Arne Larsson
Sektorschef

Bilaga

Policy för krisberedskap 2019-2022
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Policy för krisberedskap 2019-2022

Härryda kommun ska värna människor, medarbetare, egendom, 
verksamheter och miljö, samt grundläggande värden som demokrati, 
rättvisa, integritet och förtroende, utifrån kommunens geografiska 
områdesansvar. Kommunens verksamheter ska vara robusta, säkerställa en 
god krisberedskap och förmåga att hantera olyckor, samhällsstörningar, 
extraordinära händelser och dess konsekvenser.
Kommunen bedriver samhällsviktig verksamhet och är en del av rikets 
krishanteringsorganisation, vilket innebär att kommunen ska verka för och 
bidra till att säkerställa försörjning och skydd av viktiga samhällsfunktioner.
Härryda kommun ska samverka med andra kommuner, myndigheter och 
civilsamhället för att säkerställa en god krisberedskap. Policyn ligger till 
grund för ledning och styrning av krisberedskap i kommunen inom följande:

• Krisberedskap
• Säkerhetsskydd
• Civilt försvar
Policyn gäller för samtliga nämnder och styrelser i Härryda kommun och 
omfattar områden och insatser som utifrån det geografiska områdesansvaret 
berör kommunens verksamheter, kommunens invånare, företag och 
besökare. Kommunens förtroendevalda, chefer och medarbetare ska direkt 
eller indirekt bidra till kommunens krisberedskap, inom sina respektive 
verksamhets- och ansvarsområden.

Ansvarsfördelning
Det finns grundläggande principer som är vägledande för hantering av 
samhällsstörningar. Den som ansvarar för en verksamhet under normala 
förhållanden har ansvaret under en pågående samhällsstörning och hanteras 
av de som är närmast ansvariga och berörda. De som hanterar 
samhällsstörningen ska så långt det är möjligt vara organiserade på samma 
sätt som vid normala förhållanden.

Kommunfullmäktige
• Är ytterst ansvarig för kommunens krisberedskap.
• Säkerställer att tillräckliga resurser avsätts för kommunens 

krisberedskap och krishantering.
• Beslutar om reglementen, styrprinciper och policyer.

Kommunstyrelsen
• Har det övergripande ansvaret för uppsikt, ledning och samordning av 

kommunens krisberedskap och krishantering.
• Beslutar om övergripande riktlinjer och motsvarande styrdokument, i 

enlighet med lagstiftning och kommunfullmäktiges beslut.
• Säkerställer att det avsätts tillräckliga resurser för förvaltningens 

krisberedskap.
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• Säkerställer att styrning och ledning gällande krisberedskap är effektiv 
och ändamålsenlig, samt sker i enlighet med gällande lagstiftning och 
förordningar.

Kommundirektören
• Ansvarar på uppdrag av kommunstyrelsen för att leda, samordna, 

utveckla, följa upp och utvärdera kommunens verksamhet inom 
krisberedskap och krishantering.

• Ansvarar för att säkerställa att kommunen har en ändamålsenlig 
krisledningsorganisation.

• Säkerställer kommunens deltagande och representation i externa 
samverkansgrupper gällande krisberedskap.

• Utser säkerhetsskyddschef för kommunen.

Sektorschef
• Ansvarar för att planera, samordna, genomföra, följa upp och utvärdera 

sektorns verksamhet, inklusive, krisberedskap och krishantering.
• Säkerställer följsamhet till lagstiftning och förordningar samt 

styrdokument och anvisningar gällande krisberedskap.
• Fastställer sektorsspecifika instruktioner, rutiner, arbetsbeskrivningar 

och motsvarande styrdokument avseende, krisberedskap och 
krishantering.

Chef/Medarbetare
Ansvarar gemensamt för att bidra till en god krisberedskap inom sina 
respektive verksamhets- och ansvarområden.
Ansvarar för att uppmärksamma och rapportera identifierade risker och 
brister inom krisberedskap och krishantering. Rapportering sker till 
närmaste chef.

Risk- och sårbarhetsanalys
En viktig utgångspunkt i det förberedande arbetet är kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys som beslutas av kommunfullmäktige.

Risk- och sårbarhetsanalysen innehåller följande delar:
• Alla verksamheter i kommunen identifierar sina samhällsviktiga 

åtaganden.
• Maximala/acceptabla avbrottstider för respektive åtagande fastställs.
• Reservrutiner eller alternativ hantering för respektive samhällsviktigt 

åtagande beskrivs.
• Bedömning av förmågan för respektive samhällsviktigt åtagande.
• Förslag på åtgärder som ökar förmågan om den bedöms som bristfällig.

Planering och fokusområden
Kommunens krisberedskap och krishantering omfattar åtgärder och insatser 
som är av olika inriktning och karaktär. Det kan vara av förebyggande 
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karaktär, aktiveras i samband med en olycka/samhällsstörning, eller 
genomförs efter en olycka/samhällsstörning.
Förberedelser och insatser ska baseras på inventering av samhällsviktigt 
verksamhet samt risk- och sårbarhetsanalyser. Utgångspunkt för risk- och 
sårbarhetsanalyser ska vara att identifiera särskilda riskområden och vad 
som är skyddsvärt.
Kommunen ska:

• planera, genomföra och följa upp utbildningar och övningar som utgör 
en del av det förebyggande arbetet. Såväl personal som invånare ska 
informeras om kommunens planering och arbete med krisberedskap och 
krishantering 

• på ett systematiskt och strukturerat sätt löpande utveckla och förbättra 
organisation och ledning för krisberedskap och krishantering

• efter en samhällsstörning, olycka eller annan extraordinär händelse, lära 
av händelsen och utvärdera åtgärder i syfte att utveckla kommunens 
krisberedskap och krishantering

• vidta de förberedelser som krävs för att kunna bedriva en ändamålsenlig 
verksamhet under höjd beredskap

• under 2019 ska det aktörsgemensamma ramverket för Västra Götalands 
län samt aktörsgemensam plan för hantering av attentat och höjd hotnivå 
implementeras i kommunens krisorganisation.

Geografiska områdesansvar
Geografiskt områdesansvar innebär att kommunen ska:
• Identifiera samhällsviktig verksamhet som bedrivs av andra aktörer än 

kommunen själv.
• Etablera kontakt med identifierade aktörer vad gäller ansvar för 

planering- och förberedelsearbete, inriktning och samordningskontakt 
samt kommunikation.

• Skapa rutiner för regelbunden samverkan med berörda aktörer, enligt 
ovan.

Kommunen ska utifrån sitt uppdrag och geografiska områdesansvar även 
samråda och samverka med andra kommuner, länsstyrelsen, regioner, 
landsting, myndigheter och civilsamhället, i syfte att utveckla robusta, 
effektiva och ändamålsenliga insatser för krisberedskap. 

Uppföljning av krisberedskap
Kommunens förmåga att hantera olika typer av samhällsstörningar ska 
följas upp löpande. Väsentliga avvikelser ska analyseras och rapporteras till 
högre chef och vid behov ansvarig nämnd.
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Revidering styrdokument gällande säkerhet, krisberedskap och 
krishantering
Under perioden som denna policy gäller revideras policyn och andra 
styrdokument gällande krisberedskap och krishantering vid behov. 
Revideringar ska ske i syfte att säkerställa följsamhet till gällande 
lagstiftning, förordningar samt andra krav och överenskommelser.

Antagen av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, i § xx
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Riktlinjer för reklam i kommunala 
idrottsanläggningar
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Maria Lind

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-02-21 2019KS112  003

Riktlinjer för reklam i kommunala idrottsanläggningar

Sammanfattning
Härryda kommun hyr ut idrottsanläggningar till föreningar, allmänhet och företag. 
Föreningar kan hyra idrottsanläggningar vid enstaka tillfällen, per säsong eller på års-
basis. I kommunens taxeinformation för uthyrning av idrottsanläggningar finns generella 
uthyrningsregler, men det saknas riktlinjer för hur föreningar får sätta upp reklam från 
sina sponsorer i idrottsanläggningarna. 

Riktlinjer bidrar till att tydliggöra i vilka former reklam får förekomma i kommunala 
idrottsanläggningar. Riktlinjerna ska vara ett stöd vid upprättande av avtal mellan 
Härryda kommun och föreningar gällande reklam vid kommunens idrottsanläggningar. 
Syftet är att skapa likställighet och attraktiva idrottsanläggningar som kan möta olika 
typer av behov för olika föreningar eller arrangörer.

Härryda kommun vill stödja föreningar genom att fritt upplåta ytor för reklam vid 
kommunala idrottsanläggningar för att på så sätt ge föreningar ökade möjligheter till 
sponsorintäkter. Exempel på reklam är fast monterade skyltar (inom- och utomhus), 
vepor, sargreklam (ishallssarg respektive innebandysarg) samt reklam nedlagd i is i 
ishallen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för reklam i kommunala idrottsanläggningar.

Per Arne Larsson
Sektorschef

Bilaga: Riktlinjer för reklam i kommunala idrottsanläggningar
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Riktlinjer för reklam i kommunala idrottsanläggningar

Dessa riktlinjer ska vara ett stöd vid upprättande av avtal mellan Härryda 
kommun och föreningar gällande reklam vid kommunens 
idrottsanläggningar. Syftet är att skapa likställighet och attraktiva 
idrottsanläggningar som kan möta olika typer av behov för olika föreningar 
eller arrangörer.
Riktlinjerna ska också bidra till att tydliggöra i vilka former reklam får 
förekomma vid kommunala idrottsanläggningar. Exempel på reklam är fast 
monterade skyltar (inom- och utomhus), vepor, sargreklam (ishallssarg 
respektive innebandysarg) samt reklam nedlagd i is i ishallen.
I Härryda kommun gäller följande om föreningar vill sätta upp reklam vid 
kommunala idrottsanläggningar:

• Genom avtal med Härryda kommun har föreningen möjlighet att utan 
kostnad sätta upp reklam från sponsorer i en kommunal 
idrottsanläggning som föreningen hyr.

• Avtalen är ettåriga och ses över årligen av föreningsservice. 
• Storlek, material och placering av reklamskylt ska godkännas och 

anvisas av föreningsservice.
• Föreningen ansvarar för anskaffandet, kostnaderna och underhållet av 

allt sponsor-/reklammaterial. 
• Reklamskyltar kan komma att övertäckas och skymmas av andra 

föreningars eller arrangörers reklam under matcher och evenemang. 
• Föreningen får inte upplåta reklamplats för alkohol, tobak och droger.
• Föreningen ska iaktta försiktighet för reklam gällande spel.1
• Reklam som kan uppfattas som sexistisk, könsdiskriminerande, 

främlingsfientlig eller strida mot övriga diskrimineringsgrunder får inte 
sättas upp. Inte heller reklam för politiska partier eller för direkt 
konkurrerande evenemang på andra anläggningar.

• På anläggningar där flera föreningar har verksamhet fördelar 
föreningsservice reklamplatserna mellan berörda föreningar.

Antagen av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, i § xx

1 Socialtjänstlagen (2001:43) 3 kap. 7§, 5 kap 1§ och 9a§ samt 
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 5 kap. 7§ och 16 kap. 3§ ska beaktas.
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Sektorn för samhällsbyggnad
Hanna Henningsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-02-07 2019KS106  073

Politisk styrgrupp i samhällsbyggnadsprojekt

Sammanfattning
Härryda kommun är inne i ett expansivt skede där kommunen arbetar med flera stora 
samhällsbyggnadsprojekt. Sektorn för samhällsbyggnad har arbetat fram en gemensam 
projektmodell som ska vara ett stöd för alla som arbetar med samhällsbyggnadsprojekt. 
Syftet är bland annat att förtydliga roller och ansvar i samhällsbyggnadsprojekt. 

I en del större och strategiskt viktiga projekt finns det ett behov av en politisk styrgrupp. 
Den politiska styrgruppens roll är att ge vägledning och rekommendera beslut som 
fortlöpande behövs inom ramen för projektet. De politiska styrgrupperna är också en 
arena för fortlöpande avstämning i projekten. Formella beslut i projekten fattas av 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige eller av förvaltningen inom gällande 
delegation.

Förvaltningen har identifierat sex stora projekt där det finns behov av en politisk 
styrgrupp på grund av projektens omfattning, påverkan på samhällsbilden och strategiska 
betydelse. Dessa projekt är Airport City, Götalandsbanan, Mölnlycke centrum, 
Landvetter centrum, Fördjupad översiktsplan för Landvetter södra och Översiktsplan för 
Härryda kommun. 

Den politiska styrgruppen för dessa sex projekt föreslås bestå av kommunstyrelsens 
ordförande, kommunstyrelsens andra vice ordförande samt välfärdsnämndens ordförande.

För tre av projekten finns en tidigare vald styrgrupp som föreslås upphävas och ersättas 
med den nya styrgruppen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut om politiska styrgrupper enligt följande: 
Beslut från kommunstyrelsen den 3 april 2017 § 94 angående styrgrupp för Landvetter 
södra 
Beslut från kommunstyrelsen den 3 april 2017 § 95 angående styrgrupp för Mölnlycke 
stationsområde
Beslut från kommunstyrelsen den 29 maj 2017 § 182 angående styrgrupp för Airport city 
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Kommunstyrelsen tillsätter en politisk styrgrupp för projekten Airport City, 
Götalandsbanan, Mölnlycke centrum, Landvetter centrum, Fördjupad översiktsplan för 
Landvetter södra och Översiktsplan för Härryda kommun enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens andra vice 
ordförande samt välfärdsnämndens ordförande att utgöra styrgrupp för Airport City, 
Götalandsbanan, Mölnlycke centrum, Landvetter centrum, Fördjupad översiktsplan för 
Landvetter södra och Översiktsplan för Härryda kommun. 

Ärendet
Härryda kommun är inne i ett expansivt skede där kommunen arbetar med flera stora 
samhällsbyggnadsprojekt. Sektorn för samhällsbyggnad har arbetat fram en gemensam 
projektmodell som ska vara ett stöd för alla som arbetar med samhällsbyggnadsprojekt. 
Syftet är bland annat att förtydliga roller och ansvar i samhällsbyggnadsprojekt.

Projekt med behov av politisk styrgrupp 
Förvaltningen har identifierat sex stora projekt där det finns behov av en politisk 
styrgrupp på grund av projektens omfattning, påverkan på samhällsbilden och strategiska 
betydelse. Dessa projekt är Airport City, Götalandsbanan, Mölnlycke centrum, 
Landvetter centrum, Fördjupad översiktsplan för Landvetter södra och Översiktsplan för 
Härryda kommun. 

Airport City är en framtidsvision som Härryda kommun tagit fram för området kring 
Landvetter flygplats tillsammans med Swedavia AB och Flygplatsfastigheter i Landvetter 
AB. Airport city ska vara en arena för utveckling av logistik, handel, upplevelse och 
kultur, kontor, verksamheter, hotell och konferens. Ett detaljplanprogram för Airport city 
godkändes av kommunstyrelsen den 21 november 2011 § 300. 

Götalandslandsbanan är ett projekt där Trafikverket utreder Götalandsbanan som är en 
ny järnväg för höghastighetståg med station/er i Härryda kommun. Projektet är strategiskt 
mycket viktigt och bedöms därför vara i behov av en politisk styrgrupp för att företräda 
Härryda kommuns intressen. 

Mölnlycke centrum har under 2018 genomlysts genom en fördjupad 
stadsbyggnadsstudie med syfte att slå fast vissa principer som ska gälla för Mölnlycke 
centrums utveckling. Det övergripande målet är att Mölnlycke vidareutvecklas till ett 
attraktivt samhälle, med ett särskilt fokus på en attraktiv stadskärna och en ändamålsenlig 
infrastruktur. Nu pågår ett arbete med att sammanställa framtaget resultat och 
tillsammans med politiken hitta en gemensam inriktning för utvecklingen av Mölnlycke 
centrum.

Landvetter centrum kommer under 2019 att genomlysas likt Mölnlycke centrum i en 
fördjupad stadsbyggnadsstudie. Det övergripande målet är att Landvetter vidareutvecklas 
till ett attraktivt samhälle, med ett särskilt fokus på en attraktiv stadskärna och hur en 
ändamålsenlig och rätt dimensionerad infrastruktur kan säkras. Studien ska också ha 
särskilt fokus på bullernivåer samt överdäckning. 
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Fördjupad översiktsplan för Landvetter södra har till syfte att tydliggöra till vilka 
ändamål som mark- och vattenområdena inom Landvetter södra ska användas samt att 
beskriva förslagets konsekvenser. Landvetter södra är det största utpekade 
utvecklingsområdet i Härryda kommuns översiktsplan ÖP2012 där det planeras för en ny 
stad för 25 000 invånare. 

Översiktsplan för Härryda kommun kommer gå in i en aktiv fas i planeringen under år 
2019. Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2017 § 193 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda för en uppstart kring arbete med ny 
översiktsplan för kommunen.  Syftet med att ta fram en översiktsplan är att ange 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av mark- och vattenområden i Härryda 
kommun. En ny översiktsplan beräknas vara framtagen år 2022.

Politisk styrgrupp
Den politiska styrgruppens roll är att ge vägledning och rekommendera beslut som 
fortlöpande behövs inom ramen för de beslutade uppdragen. De politiska styrgrupperna 
är också en arena för fortlöpande avstämning i projekten. Beslut i projekten fattas av 
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller av förvaltningen inom gällande delegation. 

Styrgruppen sammanträder på dag och tid som styrgruppen bestämmer. Styrgruppen 
träffas även när minst två av ledamöterna kräver det. Kommunstyrelsens ordförande är 
ordförande i styrgruppen och vid dennes frånvaro fylls posten av kommunstyrelsens 
andra vice ordförande. Från förvaltningen deltar projektledaren och den tjänsteman som 
är handläggare i det aktuella ärendet, sekreterare samt kommundirektör och 
projektägare/sektorchef. Projektledaren kallar till styrgruppsmötena i samråd med 
sektorchefen. Projektledaren ger information och föredrar beslutspunkter på 
styrgruppsmötena. Ledamöterna rekommenderar därefter förslag till beslut. Vid varje 
möte förs anteckningar av en tjänsteman inom sektorn. 

Den politiska styrgruppen för dessa sex projekt föreslås bestå av kommunstyrelsens 
ordförande, kommunstyrelsens andra vice ordförande samt välfärdsnämndens ordförande.  
För tre av projekten finns en tidigare vald styrgrupp som föreslås upphävas och ersättas 
med den nya styrgruppen. Besluten som föreslås upphävas är:

- Beslut från kommunstyrelsen den 3 april 2017 § 94 angående styrgrupp för 
Landvetter södra 

- Beslut från kommunstyrelsen den 3 april 2017 § 95 angående styrgrupp för 
Mölnlycke stationsområde

- Beslut från kommunstyrelsen den 29 maj 2017 § 182 angående styrgrupp för 
Airport city

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef
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Bilagor: 

Beslut från kommunstyrelsen den 3 april 2017 § 94 angående styrgrupp för Landvetter 
södra 

Beslut från kommunstyrelsen den 3 april 2017 § 95 angående styrgrupp för Mölnlycke 
stationsområde

Beslut från kommunstyrelsen den 29 maj 2017 § 182 angående styrgrupp för Airport city
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2017-04-03

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 94      Dnr 2017KS173

Politisk styrgrupp för Landvetter södra 

 
Landvetter södra är ett stort samhällbyggnadsprojekt som planeras i Härryda kommun. 
Sektorn för samhällsbyggnad har under 2016 arbetat fram en projektmodell för 
samhällsbyggnadsprojekt. Sektorn har påbörjat ett införande av modellen och i dagsläget 
tillämpas den i några projekt, däribland Landvetter södra. Projektmodellen syftar till att ge en 
tydlighet kring vad som förväntas av de som är involverade i projekten. Den beskriver 
projektorganisationen med roller och ansvar samt hur uppföljning och styrning ska fungera. I 
modellen finns förslag att politiska styrgrupper införs projekt med påverkan på kommunens 
framtida utveckling.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 27 februari 2017.
 
Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Evalotta Liljenzin (M) yrkar med instämmande av Hans Hofflander (L), Grim Pedersen (M) 
och Kersti Lagergren (M) att kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en politisk styrgrupp för 
projektet Landvetter södra enligt föreliggande förslag samt att kommunstyrelsen utser 
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt samhällsbyggnadsberedningens 
beredningsledare och vice beredningsledare att ingå i den politiska styrgruppen för Landvetter 
södra.

 
Roland Jonsson (MP) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen ”eftersom förslaget 
inte uppfyller de demokratiska kraven på partirepresentation och könsfördelning”.

Propositioner

Återremiss
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsens beslutat avgöra ärendet idag.

Evalotta Liljenzins yrkande
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Efter ställd proposition på Evalotta Liljenzin yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.

Beslut

 Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en politisk styrgrupp för projektet Landvetter 
södra enligt föreliggande förslag.
 

 Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt 
samhällsbyggnadsberedningens beredningsledare och vice beredningsledare att ingå i 
den politiska styrgruppen för Landvetter södra.

 
Mot beslutet reserverar sig Roland Jonsson (MP).

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

Sammanträdesdatum
2017-04-03

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 95      Dnr 2017KS41

Politisk styrgrupp för Mölnlycke stationsområde 

 
Mölnlycke stationsområde är ett stort samhällbyggnadsprojekt som planeras i Härryda 
kommun. Sektorn för samhällsbyggnad har under 2016 arbetat fram en projektmodell för 
samhällsbyggnadsprojekt. Sektorn har påbörjat ett införande av modellen och i dagsläget 
tillämpas den i några projekt, däribland Mölnlycke stationsområde. Projektmodellen syftar till 
att ge en tydlighet kring vad som förväntas av de som är involverade i projekten. Den 
beskriver projektorganisationen med roller och ansvar samt hur uppföljning och styrning ska 
fungera. I modellen finns förslag att politiska styrgrupper införs projekt med påverkan på 
kommunens framtida utveckling.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 27 februari 2017.
 
Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Mats Werner (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen beslutar att tillsätta 
en politisk styrgrupp för projektet Mölnlycke stationsområde enligt föreliggande förslag samt 
att kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt 
samhällsbyggnadsberedningens beredningsledare och vice beredningsledare att ingå i den 
politiska styrgruppen för Mölnlycke stationsområde.
 
Roland Jonsson (MP) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen ”eftersom förslaget 
inte uppfyller de demokratiska kraven på partirepresentation och könsfördelning”.

Propositioner

Återremiss
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsens beslutat avgöra ärendet idag.

Mats Werners yrkande
Efter ställd proposition på Mats Werners yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.
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Beslut

 Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en politisk styrgrupp för projektet Mölnlycke 
stationsområde enligt föreliggande förslag.
 

 Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt 
samhällsbyggnadsberedningens beredningsledare och vice beredningsledare att ingå i 
den politiska styrgruppen för Mölnlycke stationsområde.

 
Mot beslutet reserverar sig Roland Jonsson (MP).

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

Sammanträdesdatum
2017-05-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 182      Dnr 2017KS391

Politisk styrgrupp för Airport City 

 
Airport City är ett stort samhällsbyggnadsprojekt som planeras i Härryda kommun. Sektorn 
för samhällsbyggnad har under 2016 arbetat fram en projektmodell för 
samhällsbyggnadsprojekt. Sektorn har påbörjat ett införande av modellen och i dagsläget 
tillämpas den i några projekt, däribland Airport City. Projektmodellen syftar till att ge en 
tydlighet kring vad som förväntas av de som är involverade i projekten. Den beskriver 
projektorganisationen med roller och ansvar samt hur uppföljning och styrning ska fungera. I 
modellen finns förslag att politiska styrgrupper införs i projekt med stor påverkan på 
kommunens framtida utveckling. Styrgruppernas roll är att ge vägledning och rekommendera 
beslut som fortlöpande behövs inom ramen för de beslutade uppdragen. De politiska 
styrgrupperna är också en arena för fortlöpande avstämning i projekten. Beslut i projekten 
fattas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige eller av förvaltningen inom gällande 
delegation.
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 24 april 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en politisk styrgrupp för projektet Airport City enligt 
föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt 
samhällsbyggnadsberedningens beredningsledare och vice beredningsledare att ingå i den 
politiska styrgruppen för Airport City.

----------------------
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Sektorn för samhällsbyggnad
Sara Gustafsson

Kommunfullmäktige

Datum Dnr
2019-01-29 2018KS831 009

Medborgarförslag om att stoppa all nybyggnation tills det nya 
vattenverket är i drift

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 § 203 att till kommunstyrelsen 
remittera medborgarförslag angående att stoppa all nybyggnation tills det nya 
vattenverket är i drift, samt uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
Kommunfullmäktige antog den 28 februari 2019 § 12 godkännande av investeringsutgift 
och tecknande av utökat kontrakt med Svevia AB för byggnation av överföringsledningar 
för dricks- och spillvatten mellan Landvetter och Hindås, vattenverk i Hindås, 
intagsledningar och råvattenpumpstation samt högreservoar. Medborgarförslaget 
motiveras med att det fram till det nya vattenverket är på plats råder kapacitetsbrist på det 
kommunala vattnet och att situationer som sommarens bevattningsförbud innebär en 
inskränkning för kommunens invånare. Förslagsställaren föreslår att kommunen därför 
inte ska bevilja bygglov för några nya eller utökade bostäder eller verksamhetslokaler 
fram till att det nya vattenverket är i bruk. 

Kapacitetsmässigt klarar kommunens dricksvattenverksamhet att försörja kommunens 
invånare och företag idag samt den planerade utbyggnaden i antagna och pågående 
detaljplaner. Sommarens situation var extraordinär och det var många av Sveriges 
kommuner som behövde införa olika typer av bevattningsförbud för att trygga 
dricksvattenförsörjningen. Det är inte effektivt att dimensionera vattenverksamheten 
utifrån extremlägen och det finns ingen anledning att begränsa pågående 
utbyggnadsprojekt utifrån nuvarande dricksvattenkapacitet. Det finns en utbyggnadsplan 
för kommunens vattenförsörjning som följer kommunens planerade tillväxt. Kommunens 
VA-verksamhet följer kommunens befolkningsprognos, deltar aktivt i planeringsskedet i 
kommunens utbyggnadsprojekt och har ett nära samarbete med kommunens plan- och 
bygglovsenhet. Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse daterad den 29 
januari 2019 av sektorn för samhällsbyggnad.
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Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 § 203 att till kommunstyrelsen 
remittera medborgarförslag angående att stoppa all nybyggnation tills det nya 
vattenverket är i drift, samt uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
Kommunfullmäktige antog den 28 februari 2019 § 12 godkännande av investeringsutgift 
och tecknande av utökat kontrakt med Svevia AB för byggnation av överföringsledningar 
för dricks- och spillvatten mellan Landvetter och Hindås, vattenverk i Hindås, 
intagsledningar och råvattenpumpstation samt högreservoar. Medborgarförslaget 
motiveras med att det fram till det nya vattenverket är på plats råder kapacitetsbrist på det 
kommunala vattnet och att situationer som sommarens bevattningsförbud innebär en 
inskränkning för kommunens invånare. Förslagsställaren föreslår att kommunen därför 
inte ska bevilja bygglov för några nya eller utökade bostäder eller verksamhetslokaler 
fram till att det nya vattenverket är i bruk. 

Härryda kommuns huvudvattentäkt utgörs idag av ytvattentäkten Finnsjön som försörjer 
samhällena Mölnlycke, Landvetter och Härryda med vatten. I den kommunala 
vattenförsörjningen ingår också två grundvattentäkter, Rävlanda som försörjer 
samhällena Rävlanda och Hindås samt Hällingsjö som försörjer Hällingsjö samhälle med 
vatten. För Finnsjöns distributionsområde finns reservvatten från Partille och Mölndal 
som tillfälligt täcker cirka 50 % av behovet, men för vattentäkterna Rävlanda och 
Hällingsjö saknas reservvattenförsörjning för närvarande. Kommunfullmäktige beslutade 
den 30 januari 2012 § 4 att ett nytt vattenverk ska byggas vid Västra Nedsjön i Hindås. 
Projektet pågår och kommer att gå in i en byggfas år 2020 fram till mitten av 2022. 
Vattenverket beräknas vara i full drift i december 2022. Högsta kapacitet för det nya 
vattenverket kommer vara 75 liter/sekund. Under år 2019 så utökas även kapaciteten från 
Mölndal till 20 liter/sekund och vilket ökar möjligheten till reservvatten. 

Härryda kommun har en vattenförsörjningsplan som antogs den 19 oktober 2009 § 171. 
Vattenförsörjningsplanen syftar till att trygga en säker dricksvattenförsörjning på lång 
sikt genom att identifiera potentiella framtida dricksvattenresurser. I 
vattenförsörjningsplanen belyses även förslag till mål och åtgärder för hur 
vattenförsörjningen skall tryggas framöver. Nuvarande plan inbegriper kommunens 
vattenförsörjning till år 2050.

Kapacitetsmässigt klarar kommunens dricksvattenverksamhet att försörja kommunens 
invånare och företag idag samt den planerade utbyggnaden i antagna och pågående 
detaljplaner. Sommarens situation var extraordinär och det var många av Sveriges 
kommuner som behövde införa olika typer av bevattningsförbud för att trygga 
dricksvattenförsörjningen. Det är inte effektivt att dimensionera vattenverksamheten 
utifrån extremlägen och det finns ingen anledning att begränsa pågående 
utbyggnadsprojekt utifrån nuvarande dricksvattenkapacitet. Det finns en utbyggnadsplan 
för kommunens vattenförsörjning som följer kommunens planerade tillväxt. Kommunens 
VA-verksamhet följer kommunens befolkningsprognos, deltar aktivt i planeringsskedet i 
kommunens utbyggnadsprojekt och har ett nära samarbete med kommunens plan- och 
bygglovsenhet. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
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Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Jessica Stenhoff

Verksamhetschef VA

Bilaga: 

Medborgarförslag om att stoppa all nybyggnation tills det nya vattenverket är i drift
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Medborgarförslag 
Här skriver du rubriken pa ditt medborgarförslag. 
Stopp för all nybyggnation tills det nya vattenverket är i drift 
....................................................................... ,, ... ·········•····························· 

Här beskriver du ditt medborgarförslag. Skriv tydligt! 

Sedan den ·27 ju li· rader- ett· skärpt ·bevattningsförbud för alla med· kommun ait vatten · i · · · 
neta Härrvda kommun pá grund. av .den. dâ ráoanoe torkan och .. siunkanoe vattenníván i 
vattentäkten Finnsjön. Trots det myckna regnande under augusti och september har 
\iättërïhiVäh"TFinhsJöh"äh"nüìr'ité"âtërgâtt"tíll"dët hórmälä öchbëvattnlñqsförbudëtqällër 
.tortfarande när detta skrivs and ra veckan. i. oktober. 

· Nàr kommürïërï · frltë käri" iëverera tlii ráëkli9ä márï9dër vatten · üll "dë söm · redan bor ooh · · · 
verkar i kommunen är det oriml1gt att ytterligare öka belastningen pánuvarande · · · · 
vattentëkt, His ken. är ö.ve.rhänga11oe att yttex!igare. begräns11.inga.r i konsumtìonen av ... 
vatten blir nödvändiga under kommande ár tram tills det nya vattenverket i Hindàs kan 
tas i. brük. om íntë bégr"äh$rïihgär ihförs för äri$lûthíhg av tiyä vattënaocnnëntër. 

Kommunen bör därför inte bevilja bygglov för nägra nya eller utökade bostäder eller 
verksamhetslokaler tram tlllatt' det nyavattenverkef âríbruk. Sáiarigt soni.Jüddískf··· 
·möjligt bör inte heller startbeskec ·ges för redan ·beviljade bygglov. · · 

Här motiverar du varför kommunen ska genomföra ditt förslag. Skriv tydligt! 

· Kommunfullmäktige i· Härryda kommun· beslutade 2012 att det ska ·byggas ett nytt · · · · 
. vattenverk . .i. Hindás .• vid. väsna Nedsiön .. Det nva vattenverket berëknas vara .i. drift. runt 
2022 och produktionen kommer da att komplettera Finnsjöns distributionsomräde. 

········································· 

. Fram till 2022 rader alltsá .tortsatt beqänsad tillgäng pâ vatten, .Samtidiqt byggs cet .. 
bland annat 600 nya bostäder vid Mölnlycke fabriker. Utöver den ökning som dessa 
mëdfor.nâr dë âr ktara' àtgâr dessutomstorarnänqde¡ vatten under byggtiden . 

. B.e.vattni11gsför.b.udet ínnebär _ins!<rä11.koingar för. kornrnunens ìnvánare bland .annat i 
form av förstörda eller försämrade planteringar i trädgärdar, svärigheter att utnyttja 

. oooter; svârlqheter ätt oecnva fästighèt$úridèrhàll söm t èX màlrïihg dà rasaotvätr èj .... 
. heller är tìlláten och sä vidare . 

Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter och att underteckna ditt förslag. Anonyma förslag 
behandlas inte. Ofullständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 

RHÄRRYDA 
-KOMMUN 
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Välkommen att lämna ett 
medborgarförslag 

HÄRRYDA K0~1UN 
Kommunstyreisen 

2018 -10- 1 2 
Diarienr 

Tycker du att nâgot borde förändras i Härryda kommun? 
Da kan du lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

/ Diarieplanbeteckn 

Vad kan ett medborgarförslag handla om? 
I medborgarförslaget ger du ett konkret förslag pâ nägot 
som du vili förändra. Förslaget ska handla om sâdant som 
kommunen ansvarar för till exempel skola, äldreomsorg, 
kultur- och fritidsverksamhet, gang- och cykelvägar med 
mera. Medborgarförslaget far inte handla om myndighets 
utövning mot enskild (t ex beviljande av bygglov eller eko 
nomiskt biständ) och inte heller ha ett odemokratiskt eller 
rasistiskt innehäll. 

Medborgarförslaget far bara behandla en fraga. Ämnen av 
olika slag ska inte tas upp i samma förslag. 

Vem kan lämna medborgarförslag? 
Alla som är folkbokförda i Härryda kommun kan lämna 
medborgarförslag. Rätten gäller även barn och ungdomar 
samt personer med utländsk bakgrund som ännu inte fâtt 
kommunal rösträtt. Föreningar, företag, organisationer eller 
andra sammanslutningar far däremot inte lämna medborgar 
förslag. 

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling 
När förslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig 
handling och diarieförs. Förslaget publiceras pâ kommunens 
webbplats, harryda.se, tillsammans med ditt namn, medan 
samtliga kontaktuppgifter du lämnat nedan fìnns med i pro 
tokoll och föredragningslistor. 

Vad händer med ditt medborgarförslag? 
Du far en bekräftelse pâ att vi tagit emot ditt medborgar 
förslag. lnlämnade förslag utreds av förvaltningen och sedan 
beslutar kommunfullmäktige om de ska införas eller inte. 
Handläggningstiden varierar beroende pa hur komplicerat 
det är. Du far ett skriftligt svar pa ditt medborgarförslag. 

Fyll i dina kontaktuppgifter och underteckna 
Anonyma medborgarförslag hanteras inte, därför mäste du 
uppge kontaktuppgifter. Förslaget ska ocksâ vara under 
tecknat och försett med namnförtydligande. Ofullständiga 
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. 

Här lämnar du ditt förslag 
• Posta det till: Härryda kommun, Kansliet, 
435 80 Mölnlycke. 

• Lämna det i kommunhusets reception vid Rada torg 
i Mölnlycke. 

Tyvärr kan vi inte ta emot medborgarförslag via e-post 
eftersom det mäste fìnnas en namnunderskrift pa pappret. 

För mer information 
Kontakta handläggare Emelie lvarson, 031-724 61 58 
emelie.ivarson@harryda.se 

Läs mer pa harryda.se/medborgarforslag 

KONTAKT 
UPPGIFTER 

Gatuadress* 

Förnamn* . ~~E}féir1 
Efternamn* . VJ éi~C?í.9 

 
*  Postnummer . 

Telefon  
*  Postadress 

 E-postadress  

2018-10-10 

::::::kdft' ·····~···~·· Stefan Waborg Namnförtydligande* . 

RHÄRRYDA 
-KOMMUN 

*Obligatorisk 
uppgift 

Härryda kommun• Sektorn för administrativt stöd • 435 80 Mölnlycke • 031-724 61 00 (växel) • kommun@harryda.se Page 1 of 2



Medborgarförslag om att ansluta Härryda 
kommun till Grefab

12
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Sektorn för samhällsbyggnad
Hanna Henningsson

Kommunfullmäktige

Datum Dnr
2019-02-01 2018KS715  009

Medborgarförslag om att ansluta Härryda kommun till Grefab

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 i § 203 att till kommunstyrelsen 
remittera medborgarförslag om att ansluta Härryda kommun till Göteborgsregionens 
fritidshamnar AB (Grefab). Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta 
i ärendet. Grefab ägs av Göteborgs Stad, Partille kommun, Ale kommun och Mölndals 
Stad och äger, driver och utvecklar fritidsbåtshamnar i Göteborgsregionen. Förslaget 
motiveras med att invånare i Härryda kommun med intresse för båtliv bör ges möjlighet 
att söka båtplats och vinteruppläggning inom rimligt avstånd från bostaden. 

Önskemål från medborgare om delägarskap i Grefab har återkommit genom åren och 
Grefab är ägare till en stor andel av fritidsbåtsplatserna i Göteborgsregionen. 
Förvaltningen bedömer att intresset att få tillgång till Grefabs hamnar kvarstår hos 
fritidsbåtägare i Härryda kommun. Förvaltningen föreslår därför att tillskriva respektive 
kommunstyrelse i Grefabs ägarkommuner angående möjligheten och villkor för ett 
delägarskap i Grefab.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till skrivelse den 6 
december 2018 från sektorn för samhällsbyggnad. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att tillskriva Grefabs ägarkommuner 
angående möjligheten och villkor för ett delägarskap i Grefab. 

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 i § 203 att till kommunstyrelsen 
remittera medborgarförslag om att ansluta Härryda kommun till Göteborgsregionens 
fritidshamnar AB (Grefab). Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta 
i ärendet. Grefab ägs av Göteborgs Stad, Partille kommun, Ale kommun och Mölndals 
Stad och äger, driver och utvecklar fritidsbåtshamnar i Göteborgsregionen. Förslaget 
motiveras med att invånare i Härryda kommun med intresse för båtliv bör ges möjlighet 
att söka båtplats och vinteruppläggning inom rimligt avstånd från bostaden. 
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Grefabs uppdrag är att verka för att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill 
hörande service för boende i ägarkommunerna. Deras uppdrag är att anlägga, äga, driva 
och utveckla fritidsbåtshamnar/marinor för fritidsbåtägare i ägarkommunerna. Grefab har 
7000 båtplatser och 4200 vinteruppläggningsplatser i elva hamnar i Göteborgsområdet.

Härryda kommun skickade år 2012 en förfrågan till ägarkommunerna i Grefab om 
möjligheten att gå in som delägare i bolaget. Ägarrådet för Grefab avböjde vid 
sammanträde den 5 april 2012 Härryda kommuns förfrågan om att bli delägare på grund 
av dåvarande kösituation. Under sommaren 2011 var det ca 7000 sökande i kö.  Aktuell 
kösituation i början av år 2019 är ca 4500 sökande i kö. 

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att det finns anledning att åter undersöka förutsättningarna för ett 
delägarskap i Grefab. Önskemål från medborgare om delägarskap i Grefab har 
återkommit genom åren och Grefab är ägare till en stor andel av fritidsbåtsplatserna i 
Göteborgsregionen. Förvaltningen bedömer att intresset att få tillgång till Grefabs hamnar 
kvarstår hos fritidsbåtägare i Härryda kommun. Förvaltningen föreslår därför att tillskriva 
Grefabs ägarkommuner angående möjligheten och villkor för ett delägarskap i Grefab.

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef

Bilaga:

Medborgarförslag om att ansluta Härryda kommun till Grefab

Page 146 of 530



 
           

    
          

      

       

                                                                                                         

                 
     

   

   

      

      

      

           
                 

                                                                           

                     
             

                   
          

                      
                     

                
  

                     
  

 

             
           

  

 
 

Page 1 of 2





Samrådsunderlag avseende 
verksamhetsinriktning 2020-2023 samt 

rambudget 2020 för GR

13
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen
Helena Lundqvist

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-02-25 2019KS114  106

Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning 2020-2023 samt 
rambudget 2020 för GR

Sammanfattning
Förbundsstyrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund GR har översänt bifogat 
samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning 2020-2023 och budget för 2020 till 
medlemskommunerna för yttrande. Förslaget kommer att behandlas av 
förbundsfullmäktige 18 juni 2019. 

Inför budget 2018 höjdes medlemsavgiften från 74,11 kr/inv till 75,52 kr/inv. Inför 2020 
föreslås ingen ytterligare höjning och nuvarande medlemsavgift per invånare behålls. Det 
betyder att den preliminära avgiften för Härryda kommun för 2020 uppgår till 2 851 tkr. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några ytterligare synpunkter på förslaget.

Peter Lönn
Kommundirektör Bo Ekström

Ekonomichef

Bilagor

1. Protokollsutdrag 8 februari 2019 § 14 Förbundsstyrelsen
2. Förslag till samrådsunderlag avseende strategisk inriktning 2020-2023 samt 

rambudget 2020 för GR
3. Strategisk inriktning 2020-2023 för GR
4. Rambudget för GR 2020
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  Justeras:      1 (1) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2019-02-08 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Sankt Jörgen Park, Göteborg 

 

Protokollsutdrag 

§ 14. Förslag till samrådsunderlag avseende strategisk inriktning 2020-2023 

samt rambudget 2020 för GR 

Diarienummer: 2019-00013.021   

Beslut 

Samrådsunderlaget översänds till medlemskommunerna med hemställan om 

synpunkter senast den 1 april 2019.   

 

Protokollsparagrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning   

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna 

tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för nästkommande 

år.  

2016 tog GR för första gången fram en flerårig verksamhetsinriktning som 

fokuserade på åtta långsiktiga utmaningar för det regionala arbetet under perioden 

2016-2019. Verksamhetsinriktningen ligger till grund för den årliga 

verksamhetsplanen och detaljbudgeten för GR, där utmaningarna konkretiseras i 

form av olika insatser och aktiviteter. Under 2018 har vi arbetat med nästa 

verksamhetsinriktning – strategisk inriktning - 2020-2023.  

Efter att underlaget sänts ut på samråd till kommunerna blir förslaget en del i 

ordinarie budgetprocess, och verksamhetsinriktningen fastställs av 

förbundsfullmäktige i juni 2019. 

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

Axel Josefson             Ann-Sofie Hermansson 

Ordförande              Justerare 
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Samrådsunderlag avseende strategisk inriktning 2020-2023    1 (1) 

Förbundsstyrelsen – ärende 12 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2019-01-14, diarienummer: 2019-00013.021   

 

Förslag till samrådsunderlag avseende 
strategisk inriktning 2020-2023 samt 
rambudget 2020 för GR 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att översända samrådsunderlaget till 

medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2019.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna 

tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för nästkommande 

år.  

2016 tog GR för första gången fram en flerårig verksamhetsinriktning som 

fokuserade på åtta långsiktiga utmaningar för det regionala arbetet under perioden 

2016-2019. Syftet med en flerårig verksamhetsinriktning är att befästa 

långsiktigheten i GR:s uppdrag, förtydliga förbundets målformuleringar samt 

bättre tillgodose kraven på uppföljning.  De åtta långsiktiga utmaningarna i 

verksamhetsinriktningen har varit en god vägledning för GR:s verksamhet och till 

stor hjälp för färdriktning och kommunikationen med kommunerna.  

Utifrån den fleråriga verksamhetsinriktningen har vi utformat en styrkedja som 

innebär att verksamhetsinriktningen ligger till grund för den årliga 

verksamhetsplanen och detaljbudgeten för GR, där utmaningarna konkretiseras i 

form av olika insatser och aktiviteter. Sista steget i styrkedjan har varit att följa upp 

verksamhetsplanerna i form av delårsbokslut och årsredovisningar för aktuellt 

budgetår.   

Under 2018 har vi arbetat med nästa verksamhetsinriktning – strategisk inriktning 

- 2020-2023. Nyckelordet i arbetet har varit involvering. Styrgrupper och nätverk 

inom GR har under våren har fått komma med inspel dels på nuvarande 

verksamhetsinriktning och dels på vilka utmaningar medlemskommunerna står 

inför under de närmaste åren. Förbundsstyrelsen fick på styrelsekonferensen 20-21 

september 2018 ta del av ett diskussionsunderlag. Inspelen från förbundsstyrelsens 

diskussion togs därefter om hand i det fortsatta arbetet under hösten, som har 

resulterat i föreliggande förslag till samrådsunderlag som den nya 

förbundsstyrelsen nu har att fatta beslut om 8 februari. Efter att underlaget sänts 

ut på samråd till kommunerna blir förslaget en del i ordinarie budgetprocess, och 

verksamhetsinriktningen fastställs av förbundsfullmäktige i juni 2019. 

 

 

Helena Söderbäck          Gunnel Rydberg 

Förbundsdirektör          Förbundssekreterare 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 
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Göteborgsregionen har utvecklats till en storstadsregion. Idag bor drygt en 
miljon människor här och varje månad ökar antalet invånare med cirka tusen 
personer. Företagens intresse för regionen är rekordstort. Vi befinner oss i 
ett historiskt utvecklingssprång som har skapats genom stora satsningar på 
forskning och produktutveckling. Ytterligare 1 000 miljarder kronor beräknas 
gå till investeringar i infrastruktur och byggande fram till 2035. 

Att regionen växer är positivt men innebär också utmaningar. Demografin, 
befolkningens storlek och sammansättning, är en sådan. I en storstadsregion 
som präglas av tillväxt ökar befolkningen i alla åldersgrupper.  Det ställer krav 
på kommunernas leverans av välfärd, bostäder och en hållbar infrastruktur. 
Ekonomiska prognoser visar att kommunerna kommer att ha mindre resurser 
när allt färre i arbetsför ålder ska försörja allt fler barn, unga och gamla och 
här är kommunernas ekonomi en begränsande faktor. 
Behovet av gemensam planering ökar. Dels för att möta de ekonomiska 
 utmaningarna, dels för att regionen ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt 
när invånarna blir fler. Genom att planera gemensamt kan kommunerna öka 
sin kapacitet, bli mer effektiva och öka kvaliteten.
Dagens medborgare förväntar sig sammanhållna och smarta lösningar som 
gör det enkelt att leva och verka i Göteborgsregionen, oavsett var kommun
gränserna går.

Men utmaningar är också en stark drivkraft för innovation. Göteborgs
regionen (GR) är en arena för utveckling. Här kan kommunerna ta fram nya 
metoder och bygga kunskap med andra som har samma grunduppdrag och 
utvecklingsbehov. Tillsammans kan vi möta gemensamma problem samt 
under söka, laborera och testa möjliga lösningar. Det handlar om att tänka 
annorlunda, skapa nya arbetssätt, påverka lagstiftning och använda ny teknik.

Vi lever i en omvärld som påverkar oss. Men vi kan också påverka omvärlden.

Samarbete blir än viktigare

Axel Josefson
Förbundsstyrelsens 
ordförande 

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
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Denna strategiska inriktning pekar ut sex 
 utmaningar som Göteborgs regionen behöver 
 fokusera på att möta under de kommande åren. 
Det är områden där vi ser att regionalt samarbete 
kan göra stor skillnad. 

Vi ger också exempel på hur arbetet hänger ihop 
med de globala målen för hållbar utveckling. 
 Mycket talar för att Agenda 2030 kommer att 
vara den gemensamma  strategiska plattformen, 
från global till lokal nivå, under det kommande 
 decenniet. 

Agenda 2030

Utmaningarna
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Strukturbilden ska fördjupas
Göteborgsregionen växer starkt. Med det växer 
behovet av att samordna byggnation, närings
livsetableringar och infrastruktur. Nya bostads
områden behöver präglas av mångfald och 
tillgänglighet samt ligga nära kollektivtrafik och 
samhällsservice.

Utgångspunkten för den fysiska planeringen 
i Göteborgsregionen är strukturbilden som är 
en regional överenskommelse, bland annat 
om lokalisering av samhällen. Arbetet med att 
fördjupa strukturbilden har påbörjats och tar 
avstamp i UN Habitats globala rekommendatio
ner för stadsutveckling. Rekommendationerna 
beskriver vad som krävs för att ett område ska 
vara långsiktigt hållbart. Det handlar om balan
sen mellan hur tätt bostäder och verksamheter 
kan byggas och hur stor andel som ska vara 
grönytor och gatuutrymme. 

Det behövs också ett socialt perspektiv i 
samhällsplaneringen och mer kunskap om vilka 
boendelösningar som fungerar bäst för grupper 
med behov av särskilt stöd.  

Infrastruktur, kollektivtrafik 
och mobilitet
Regionens transportsystem har för låg kapaci
tet för såväl dagens som morgondagens behov. 
 Göteborgsregionen och den potientiella fram
tida arbetsmarknadsregionen är i dagsläget gles 
och dåligt sammankopplad. En effektiv infra
struktur är en förutsättning för att regionen ska 
uppfattas som attraktiv.

När nästa regionala och nationella transport
infrastrukturplan ska tas fram behöver stor
stadsregionens behov tydliggöras. 

År 2030 ska Västra Götaland vara en fossil
oberoende region. Genom att förändra trans
portsektorn kan vi göra stor nytta för klimatet. 
En del av arbetet handlar om att öka innova
tionskraften så att samhällets transporter blir 
mer effektiva. Men också om att göra det attrak

tivt för människor att välja cykel och kollektiv
trafik. Det behövs satsningar på mobilitet, där 
boende-, arbetsplats- och transportfrågor inte
greras i den långsiktiga samhällsplaneringen.

Nya utmaningar  
kräver ny kunskap
Vårt samhälle har tidigare haft starka tillväxt
perioder. De har inte alltid resulterat i attrakti
va miljöer. För att inte upprepa gamla misstag 
behöver vi tänka efter före, tänka smart och 
planera för en framtid som ser helt annorlunda 
ut än idag. För att klara en sådan planering 
behöver Göteborgsregionen (GR) samarbeta 
med samhällets alla aktörer, inte minst med 
akademin. Under de kommande åren ska GR 
stärka samarbetet med såväl näringslivet som 
akademin, för att utveckla och fördjupa kunska
perna som bygger attraktivitet.

Fysisk planering
Göteborgsregionens strukturbild innehåller gemensamma överenskommelser för 
fysisk planering. Under de kommande åren ska denna fördjupas och utvecklas. 
Levande stationssamhällen, närhet till kommunikationer, en sömlös rörlighet och 
god service ökar regionens attraktivitet. Med en god fysisk planering kommer 
målet om en större arbetsmarknadsregion att nås än snabbare. 

Agenda 2030 
Mål 3 God hälsa och välbefinnande 
Mål 11. Hållbara städer och samhällen 
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Utbildning och 
kompetensförsörjning    
Att klara skolan är en förutsättning för att komma in i arbetslivet och samhället. Men idag 
gör inte alla elever i regionen det. Utmaningarna handlar både om att unga ska få god
kända betyg och att elever som klarar skolan ska få möjlighet att utvecklas ytterligare. 
Människor behöver också ha den kompetens som efterfrågas. I regionen finns flera 
branscher där bristen på arbetskraft med rätt utbildning ökar. En stor utmaning är 
strukturomvandlingen. Kontinuerlig kompetensutveckling måste vara lättillgänglig 
och gå i takt med verksamhets och teknikutveckling.

Ett öppet utbildningslandskap
Ett öppet utbildningslandskap betyder att elev
erna kan välja utbildningar även utanför den 
egna kommunen. På så sätt får de tillgång till 
ett brett utbud som kan ge dem den kompetens 
de behöver i framtidens arbetsliv. 

För att detta ska kunna fungera behöver kom
munerna planera och dimensionera utbudet på 
en regional nivå utifrån elevernas val, arbets
marknadens kompetensbehov och kommu
nernas förutsättningar. Samverkansavtalen är 
en viktig del för att detta ska fungera, liksom 
digitala verktyg för planering och uppföljning. 

Kunskapsresultat 
och fullföljda studier
Alla elever ska ges förutsättningar att klara 
skolan. Men var femte elev som går ut nian 
i Göteborgsregionen uppnår inte kunskaps
kraven i alla ämnen. Och var tionde är inte 
behörig till gymnasiet. Delvis beror det på 
att genomsnittsåldern på nyanlända elever 
har ökat, vilket ger dem kortare tid att klara 
skolgången. Siffrorna skiljer sig också åt mellan 
olika kommuner i regionen.

Fokus på kunskapsresultat och fullföljda studier 
är avgörande för att minska risken för utanför
skap. Att arbeta förebyggande inom detta område 
bidrar till att skapa bättre förutsättningar för såväl 
individ som samhälle. Sedan 2011 har Göteborgs
regionen (GR), i samverkan med kommunerna, 
byggt kunskap och praktisk erfarenhet kring att 
minska studieavbrott. Idag har vi en nationellt 
ledande kunskap på området.

Samverkan mellan 
skola och arbetsliv 
Elevernas kontakter med arbetslivet är 
 berikande för individen och lägger grunden för 
framtida studie och yrkesval. Dessa val är av
görande för kompetensförsörjningen. I regionen 
behövs det även fortsättningsvis en långsiktig 
samverkan mellan skola och arbetsliv, så att 
olika samverkansformer kan utvecklas. 

Vuxenutbildningens roll
Samhällets krav på utbildning har höjts. Därför 
behöver människor lära hela livet, både för 
sin egen skull och för att möta behoven på en 
arbetsmarknad som är i förändring. Vuxen
utbildningen spelar en viktig roll i detta. I Göte
borgsregionen har antalet elever ökat kraftigt 
under de senaste åren och förväntas även göra 
det framöver. Utbildningarna behöver vara mer 
flexibla och anpassade utifrån olika målgrup
pers förutsättningar. 

Genom samverkan kan kommunernas resurser 
användas optimalt och invånarna får ett  bredare 
utbud av yrkesutbildningar att välja mellan. 
 Detta ökar möjligheterna till yrkesväxling. 

Matchning av kompetens 
Arbetsmarknaden är inne i en strukturomvand
ling. Arbetsuppgifter förändras, nya kompe
tenser behövs och vissa yrken försvinner. En 
rörlighet på arbetsmarknaden är nödvändig. De 
som redan har en anställning ska kunna vidare
utvecklas och ta mer kvalificerade arbetsupp
gifter. På så sätt skapas också fler ingångsjobb 
för dem som ännu inte etablerat sig på arbets
marknaden. Det handlar om att bredda rekry
teringsbasen. Här spelar Göteborgsregionens 
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(GR) kompetensråd samt de branschspecifika 
kompetensråden en central roll. I råden möts 
parter från arbetsliv och skola för att diskutera 
och hantera frågor kring kompetensförsörjning.
Validering är en annan viktig pusselbit som 
också ökar förutsättningarna för nyanlända när 
det gäller att få sin reella kompetens synliggjord 
och dokumenterad.

Kommunerna som  
attraktiva arbetsgivare 
Kommunerna är den största arbetsgivar en 
i  Göteborgsregionen med drygt 72 000 års
arbetare. Under de senaste åren har personal
omsättningen fördubblats,  pensionsavgångar 
borträknade. Samtidigt har sjukfrånvaron ökat. 

Prognoserna visar att kommunerna i Göte
borgsregionen totalt behöver rekrytera cirka 
9 000 personer årligen fram till och med 2026.   

För att fortsatt kunna leverera välfärd av 
hög kvalitet behöver kommunerna både kunna 
attrahera nya medarbetare och behålla befintlig 
personal. Arbetsgivarvarumärket behöver stär
kas. Satsningar på kompetensutveckling är en 
viktig del, bland annat i förändringsledarskap 
för kommunernas chefer.

Agenda 2030 
Mål 1. Ingen fattigdom 
Mål 4. God utbildning för alla 
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt
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Näringslivsutveckling
Ett starkt näringsliv är en förutsättning för regionens fortsatta utveckling. Framgångs
rika företag skapar arbetstillfällen och tillväxt. För att regionen ska stå sig i den globala 
konkurrensen behöver kommunerna i sin tur erbjuda service av hög kvalitet.
Men tillväxten får inte ske på bekostnad av miljön. Regionen behöver progressiva 
företag som driver på i utvecklingen mot en hållbar produktion och konsumtion. 

Mark för näringslivet
Göteborgsregionen befinner sig i ett utvecklings
språng där miljardbelopp planeras gå till inves
teringar under de närmaste 20 åren. Behovet av 
mark för såväl produktion som för logistik och 
handel är stort. För att säkra nya och befintliga 
etableringar behövs samordning och regionala 
överenskommelser kring lokalisering som stärker 
utvecklingen mot en hållbar region. Göteborgs
regionen (GR) har ett nära samarbete kring 
näringslivsutveckling med Business Region Göte
borg. Parterna ska planera tillsammans för att 
underlätta näringslivets etablering och expansion.  

Företagsklimat och 
innovationskraft  
I Göteborgsregionen ska det vara enkelt att 
driva företag. Ett positivt företagsklimat är en 
förutsättning för att näringslivet ska fortsätta 
att välja att etablera sig här. Varje möte med 
kommuner och myndigheter ska präglas av ett 
positivt bemötande och förutsägbarhet. 

Göteborgsregionen är basen för flera globala 
kunskapsintensiva företag. Här finns unika 
möjligheter att vara en testarena för ny teknik 
som kan lösa framtidens samhällsutmaningar. 
Utvecklingen mot cirkulär ekonomi, delande
ekonomi och social ekonomi ger upphov till helt 
nya affärsmodeller.

Destinationsutveckling 
och besöksnäring
Besöksnäringen är en av de snabbast växande 
i Sverige. Ett brett samarbete är nyckeln för 
att regionen ska fortsätta att vara attraktiv och 
utvecklas till en hållbar destination. 

Göteborg är världens mest hållbara mötes 
och evenemangsdestination enligt hållbarhets
indexet Global Destination Sustainability Index 
2016, 2017 samt 2018. Men mycket återstår att 
göra, bland annat när det gäller resorna till och 
från regionen. Vi lever i en globaliserad värld 
där handel och turism är viktiga för samhälls
ekonomin. Människor har behov av att mötas. 
Flygbranschen står inför en stor utmaning: att 
möta den starka resenärstillväxten och samti
digt fortsätta att minska de klimatpåverkande 
utsläppen. 

Agenda 2030 
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion
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Digital transformation   
Enligt OECD:s rapporter presterar Sverige presterar bra inom digital transformation. 
Den nationella digitaliseringsstrategin pekar ut riktningen. Målet är att Sverige ska 
vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.  
I Göteborgsregionen handlar det bland annat om att öka den digitala  kompetensen, 
främja digitala innovationer samt omvandla digitala strategier till handling. 
 Dessutom behöver arbetsmarknadens förmåga att hantera omställningen stärkas. 

Agenda 2030 
Mål 3. God hälsa och välbefinnande 
Mål 4. God utbildning för alla
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Innovation och digital kompetens
Digital transformation handlar inte främst om 
teknisk utveckling eller införandet av digital 
teknik, utan om att skapa helt nya möjligheter. 

För att lyckas med detta krävs genomgripande 
insatser: ett tydligt ledarskap för förändring, 
 andra sätt att organisera arbetet, fördjupade 
samarbeten som klarar en hög komplexitet samt 
nya metoder för att utveckla produkter och 
tjänster.  

Arbetet med innovationer måste vara en 
 integrerad del av verksamheten för att en  digi tal 
transformation ska kunna bli verklighet. 

Den digitala kunskapen måste öka. Politiker, 
chefer och medarbetare i kommunerna behöver 
ha insikt om digitaliseringens transformerande 
kraft. 

Digitala system 
och skolutveckling 
Genom digitala verktyg kan det regionala 
utbudet av utbildningar planeras effektivt. 
Verktygen underlättar uppföljning som gör att 
verksamheten utvecklas. Digitaliseringen skapar 
också nya möjligheter när det gäller att utforma 
pedagogiska metoder och lärverktyg.  Genom 
digitalisering kan till exempel utbildningar an
passas efter hur olika individer lär sig bäst. 

Välfärdsteknik
Välfärdsteknik kan underlätta för kommunerna 
att möta framtidens behov hos en växande skara 
äldre men också hos personer med funktions
nedsättning. I kombination med tillgängliga 
boendemiljöer kan tekniken bidra till att indivi
dens trygghet ökar samt att människor kan vara 
mer aktiva, delaktiga och självständiga. 

Tekniken kan också frigöra tid för personalen 
att ägna sig åt dem som verkligen är beroende 
av deras närvaro. 

Digitalisering möjliggör även utveckling inom 
hälso och sjukvården. Programmet Framtidens 
vårdinformationsmiljö är ett samarbete mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna. 
Målet är att all hälso och sjukvårdsinformation 
ska vara tillgänglig för dem som behöver den. 

Tekniska lösningar 
i kommunal administration
Invånarnas förväntningar på att kommunerna 
ska erbjuda digitala tjänster ökar. Dessa för
enklar inte bara för invånare utan leder också 
till ökad effektivitet. Om rutin uppgifter auto
matiseras frigörs tid som kan användas till mer 
värdefulla uppgifter. Automatisering ger också 
en ökad service, till exempel genom snabbare 
handläggning och ökad rättssäkerhet.
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Social sammanhållning och trygghet 
Polariseringen och de ekonomiska klyftorna har ökat i Göteborgsregionen. 
 Skillnaderna är stora mellan dem som har det bäst och dem som har det sämst. 
Även människors sociala och kulturella kapital skiljer sig åt. En del individer har 
större tillgång till nätverk än andra samt kunskap och erfarenheter som gör att 
de smälter in i olika sammanhang. 

Agenda 2030 
Mål 3. God hälsa och välbefinnande 
Mål 10. Minskad ojämlikhet 
Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

förskap kan polariseringen och motsättningar 
mellan grupper öka. Grupper som riskerar att 
marginaliseras behöver särskilt uppmärksam
mas, till exempel hbtq-personer, äldre, funk
tionsnedsatta, personer med samsjuklighet eller 
nyanlända.

Under de senaste åren har Göteborgsregio
nen tagit emot ett stort antal asylsökande och 
nyanlända. Vi behöver vara rustade för att fler 
flyktingar kan komma att söka sig till Sverige på 
grund av förändringar i omvärlden. Utmaning
en här är en lyckad etablering. 

För äldre och funktionsnedsatta är digitalise
ringen i samhället en möjlighet men också ett 
hinder. Många känner sig utanför och har svårt 
att klara den nya tekniken.

Tillit och trygghet
Människors tillit till varandra och till samhället 
är avgörande för regionens utveckling. I inter
nationella jämförelser ligger Sverige i topp vad 
gäller tillit. Statistiken tyder dock på att tilliten 
håller på att minska, framför allt bland yngre.

Det finns ett samband mellan hög tillit och 
trygghet som är väl dokumenterad i  forskningen. 
Trygghet i sin tur är nära förknippad med 
utbildning, arbete och upplevelsen av delaktig
het. Trygga miljöer skapas med en genomtänkt 
samhällsplanering där människor har nära till 
service och kultur. 

Idag är tryggheten utmanad genom klimatför
ändringar och en orolig omvärld, med hot om våld 
och terror. I arbetet med att öka tilliten och trygg
heten är civilsamhället en betydelsefull resurs. 

Goda livsvillkor 
för barn och unga
Varje dag, varje månad och varje år spelar roll 
under uppväxten. Enligt FN:s barnkonvention 
ska barnens bästa komma i främsta rummet i 
beslut som rör barn.

Forskning visar att en trygg uppväxtmiljö 
och ett gott föräldraskap lägger en grund för att 
barn i högre grad lyckas i skolan och får god
kända betyg. 2020 blir konventionen svensk lag 
och ett viktigt stöd i det regionala samarbetet. 

Statistiken visar att ohälsan bland unga 
i  Göteborgsregionen ökar. De unga uppger 
 framför allt stress som en orsak. Det finns  också 
oroande tendenser när det gäller droger, och 
allt fler söker hjälp för spelproblem.

Barn och unga som behöver hjälp möter 
ofta flera olika verksamheter i kommunerna. 
Samarbetet mellan dessa behöver fungera både 
för individens skull och för att insatserna ska 
präglas av en helhetssyn.

Hälso och sjukvård  
Vården befinner sig i en omställning där allt 
mer hälso och sjukvård ges i hemmen och 
inom den kommunala omsorgen. Detta gör att 
kommunernas åtagande och ansvar ökar. 

Formerna för vårdsamverkan med Västra 
 Götalandsregionen behöver fortsätta att ut
vecklas, så att huvudmännen kan hitta ge
mensamma lösningar när det gäller planering, 
kompetensförsörjning och resurser.  Utifrån 
patientens perspektiv ska vården vara lättill
gänglig, effektiv och säker med god kvalitet och 
gott bemötande.

Inkludering och jämlikhet
Trots de senaste årens högkonjunktur och kom
petensbrist inom många områden är 28 000 
personer i regionen arbetslösa. Utbildning, 
 arbete och bostad är viktiga pusselbitar för 
inkludering. Om vi inte lyckas motverka utan
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Klimatförändringarna
Göteborgsregionen (GR) behöver  definiera 
sin roll i omställningsarbetet och i den 
 gemensamma kraftsamlingen i Västra 
 Götaland, Klimat 2030. 

FN:s klimatpanel (IPCC) publicerade i okto
ber 2018 en specialrapport om konsekvenserna 
vid en global uppvärmning med 1,5 grader. 
Rapporten drar slutsatsen att utsläppen måste 
minska med 45 procent under det kommande 
decenniet. 

Rapporten pekar också på stora skillnader 
mellan 1,5 graders global uppvärmning och 
2 grader. Huvudbudskapet är att redan 1,5 gra
der får allvarliga konsekvenser för människor, 
miljö och ekosystem.

Utsläppen behöver minska snabbt och kraf
tigt inom alla sektorer. Idag kommer de största 
utsläppen i regionen från industri och transpor
ter. Trenden är att dessa ökar. 

Kommunerna behöver vara drivande i arbetet 
tillsammans med näringslivet och statliga 
myndigheter. Även människors konsumtions
mönster behöver förändras. Genom insatser i 
förskola och skola kan framtidens konsumenter 
bli mer medvetna om vilka konsekvenser olika 
val har för miljön.

De gröna kilarna och kustzonen
För att regionen ska vara fortsatt attraktiv 
kommer tillgängligheten till hav, sjöar och 
grönska att spela en allt större roll. Det behöver 

finnas både gröna ytor i staden och obrutna 
natur områden, de så kallade gröna kilarna i 
Göteborgs regionens strukturbild.

Naturområdena spelar också en allt viktigare 
roll för livsmedelsförsörjningen. Från naturen 
får vi bland annat mat, vatten och frisk luft. 
 Kunskapen om de så kallade ekosystemtjänsterna 
måste öka. Det behövs även  regionala  perspektiv 
på vilken mark och vilka havs områden som är 
lämpliga att exploatera och vilka som måste 
bevaras. 

Vatten som resurs och problem
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. En av utma
ningarna för regionens kommuner är att vatten
resurserna är ojämnt fördelade och behöver 
användas mer effektivt.  

Vatten, för lite eller för mycket, och på fel 
ställe, är en effekt av klimatförändringarna. Det 
krävs mer kunskap om hur samhällsplaneringen 
måste förändras för att kunna klimatsäkra såväl 
ny som befintlig byggnation, bland annat mot 
översvämningar.

Klimat och miljö
Vår största utmaning är att radikalt minska utsläppen av växthusgaser. 
Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC är tydlig. Vi har bara 
10–12 år på oss att bryta trenden och ställa om till ett fossilfritt samhälle. 
Det kräver en snabb och omfattande omställning utan motstycke.

Agenda 2030 
Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla 
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald
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För att klara utmaningarna behövs gemensamma 
insatser. Samarbetet inom Göteborgsregionen blir än 
viktigare. Tillsammans kan kommunerna hitta vägar 
att leverera välfärd av hög kvalitet och samtidigt  
skapa utrymme för utveckling och innovation.

En mötesplats för  
gemensamma satsningar
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Tillsammans tar vi oss an
utmaningarna i Göteborgsregionen
I Göteborgsområdet finns en lång tradition av samverkan mellan kommunerna som 
sträcker sig tillbaka till 1940talet. Idag har kommunerna ett etablerat samarbete genom 
Göteborgsregionen (GR). Här hanteras komplexa frågor som rör regionens utveckling och 
som också ger resultat i den enskilda kommunen. Politiker och tjänstepersoner utbyter 
erfarenheter, utvecklar idéer och beslutar om gemensamma mål och satsningar.  

Ökad effektivitet  
och högre kvalitet
Genom att arbeta tillsammans kan kommunerna 
både öka kvalitén och skapa samordningsvins ter. 
GR ansvarar bland annat för gymnasieantagning
en för kommunernas räkning. Vi samordnar även 
inköp av läromedel samt driver Luftvårdsförbun
det som arbetar för en bättre luft i regionen. 

GR söker också medel för att förverkliga olika 
projekt och satsningar som kommunerna vill 
genomföra. Runt 80 procent av verksamheten är 
finansierad genom andra medel än de årliga med
lemsavgifterna.

En arena för utveckling  
och innovation
Utmaningar är en stark drivkraft för innovation. 
GR är en utvecklingsarena, där kommunerna 
kan ta fram nya metoder och bygga kunskap 
med andra som har samma grunduppdrag och 
utvecklingsbehov. Det handlar om att tänka an
norlunda, skapa nya arbetssätt, påverka lagstift
ning och använda ny teknik. 

GR är också en arena för kompetensutveckling. 
Varje år deltar runt 21 000 yrkesverksamma i de 
aktiviteter som vi arrangerar utifrån kommuner
nas behov. Utvärderingar som gjorts visar att 
cirka 90 procent av deltagarna tycker att aktivi
teterna är av god kvalitet och bidrar till yrkesut
veckling. GR ordnar även utvecklingsprogram 
och skräddarsydda insatser för kommunernas 
chefer, ledare och förtroendevalda. 

Våra arenor för kollegialt utbyte är populära. 
Mötesplats IFO och Mötesplats Funktions
hinder har tillsammans cirka 3 000 besökare 
årligen. GR ordnar en av Sveriges största läro
medelsmässor med 1 600 besökare.

Gymnasiedagarna och Future skills vänder sig 
till elever i högstadiet och lockar 32 000 besökare.

Forskning, analys och 
omvärldsbevakning
Utveckling ska baseras på kunskap. Inom GR 
möts forskning och praktik. Utveckling av kom
petens, kunskap och verksamhet går hand i hand. 
Här finns bland annat en särskild enhet som arbe
tar med forskning och utveckling, FoU i Väst. 

GR bidrar till utveckling genom att synliggöra 
erfarenheter och befintlig kunskap samt visa 
på goda exempel. Vi tar också fram tar fram 
regionala analyser och statistik, utifrån kom
munernas behov, samt stöttar med uppföljning 
och kvalitetssäkring. 

GR omvärldsbevakar aktivt för att kunna 
erbjuda kommunerna insatser och stöd redan 
innan det efterfrågas. Eftersom vi arbetar i hela 
regionen har vi en helhetssyn. Det gör att vi kan 
identifiera områden där det blir bättre kvalitet 
eller mer effektivt om kommunerna arbetar 
tillsammans. 

Storregional, nationell och 
internationell påverkan
13 kommuner som arbetar tillsammans blir 
starka och kan påverka. GR har etablerade 
samarbeten med andra organisationer inom 
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offentlig sektor samt näringsliv, akademi och 
civilsamhälle.

Sedan många år samarbetar vi med Business 
Region Göteborg kring näringslivsutveckling. 
En annan viktig partner är Göteborg & Co 
eftersom besöksnäringen är en av de största 
basnäringarna i Sverige. GR är också en av sju 
parter i Mistra Urban Futures som sammanför 
forskare och praktiker inom hållbar stads
utveckling.

I Västra Götalandsregionen lyfter GR in 
storstadsregionens perspektiv i frågor som rör 
transportinfrastruktur, kollektivtrafik samt 
 hälso och sjukvård. Vi deltar också i arbetet 
med en ny regional utvecklingsstrategi. 

Nationellt arbetar GR för att påverka sam
hällsutvecklingen utifrån våra medlemskom
muners behov. Vi har upparbetade kontakter 
med organ som Regeringskansliet, Närings-
departementet, Socialdepartementet, Boverket, 
Utbildningsdepartementet och Skolverket. GR 
samarbetar även med Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). 

GR påverkar även internationellt. Många 
av projekten och insatserna finansieras med 
EUmedel. Därför arbetar vi strategiskt inför 
utformningen av EU:s framtida program och 
fonder, så att de svarar mot de behov som finns 
hos medlems kommunerna. 

I nära samarbete med Göteborgs Stad arbetar 
GR för att stärka kommunernas eget EU arbete. 
Utgångspunkten är det EUhandslag som 
politiker på nationell och regional nivå gjorde 
2017. Här finns tre åtaganden: att synliggöra det 
EU-arbete som redan görs i kommunerna, öka 
kompetensen hos politiker, personal och invåna
re samt möjliggöra påverkan.

Uppdrag, 
mål och vision
Uppdrag
Uppdraget beskrivs i Förbundsordningen. Här 
står bland annat att GR ska verka för samarbete 
över kommungränserna, skapa mervärde för  
medlemskommunerna samt stärka regionen  
regionalt, nationellt och internationellt.

Vision
Det goda livet. 
Visionen är gemensam för Västra Götaland.

Mål
Hållbar tillväxt är ett långsiktigt mål och 
strategidokument. Politikerna har enats om att 
Göteborgsregionen ska vara en stark och tydlig 
tillväxtregion i Europa – en region som är attraktiv 
att leva och verka i samt besöka. Regionen ska 
utvecklas i balans mellan de ekonomiska, sociala 
och miljömässiga dimensionerna.

Strategisk inriktning 2020–2023
Inriktningen beskriver sex utmaningar som Göte
borgsregionen främst behöver fokusera på för att 
uppnå målen i Hållbar tillväxt samt Vision Västra 
Götaland. Det finns också en årlig rambudget 
kopplad till inriktningen.

Verksamhetsplan
Planen beskriver vilka aktiviteter GR ska genom
föra under året och innehåller en detaljbudget.  

Uppföljning
Verksamhetsplanen följs upp i två delårsrapporter 
samt i årsredovisningen. 

Göteborgsregionen har  
även ställt sig bakom:

VG 2020 –  
strategi för tillväxt och utveckling
VG 2020 är ett gemensamt styrdokument för hela 
Västra Götalands utveckling. Ett nytt strategi
dokument för perioden efter 2020 tas fram med 
start 2019. 

Klimat 2030 –  
Västra Götaland ställer om
En kraftsamling för alla som vill bidra i omställ
ningen till en klimatsmart region. Här samlas 
företag, branschorganisationer, kommuner, 
 högskolor, föreningar och andra organisationer. 
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Organisation
Göteborgsregionen (GR)  
är ett kommunalförbund
GR är ett kommunalförbund, vilket betyder att 
organisationen  fungerar som en myndighet för 
kommunernas räkning inom några områden. 
Bland annat ansvarar GR för antagningen till 
gymnasieskolan enligt skollagen. 

Politisk styrning
GR styrs av politiker från de olika medlems
kommunerna. Mandat perioden är densamma 
som för riksdags och kommunalval.

Förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäk
tige är högsta beslutande organ och godkän
ner bland annat den fler åriga strategiska 
inriktningen samt budget och årsredovisning. 
Förbundsfullmäktige fattar även beslut om för
bundsordningen som beskriver GR:s uppdrag.

Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen 
har det övergripande ansvaret för GR:s verk
samheter, utveckling och ekonomi. Styrelsen 
godkänner den ettåriga verksamhetsplanen och 
detaljbudgeten. 

Styrgrupper. Det finns tre politiska styrgrup
per inom GR som är utsedda av förbundsstyrel
sen: arbetsmarknad, social välfärd samt miljö 
och samhällsbyggnad.

Styrgrupperna bereder frågor till förbunds
styrelsen men kan även ta egna initiativ och 
lämna förslag till styrelsen.

Utbildningsgruppen. Utbildningsgruppen 
utses direkt av förbundsfullmäktige. Utbild
ningsgruppen är nämnd för antagningen till 
gymnasieskolan i Göteborgsregionen. Utbild
ningsgruppen ansvarar även för att anordna 

lärande för vuxna. Dessutom bereder utbild
ningsgruppen ärenden till förbundsstyrelsen.

Finansiering
GR finansieras till viss del genom årliga 
medlemsavgifter från kommunerna (cirka 20 
procent), medan huvuddelen (cirka 80 procent) 
finansieras genom intäkter från bland annat 
projektmedel, kurser, konferenser, utrednings
arbete och forskningsuppdrag.

Dotterbolag och stiftelser
GR är ägare till följande bolag: 

• Internationella skolan i Göteborgsregionen, 
ISGR (helägt). 

• Gryning vård (delägt). 

GR är en av huvudmännen i följande stiftelser:
• Stiftelsen Korsvägen som äger Universeum 
• Västkuststiftelsen

Förbunds-
fullmäktige

Förbunds-
styrelsen

Social välfärd

Arbetsmarknad

Miljö och sam-
hällsbyggnad

Utbildning

Förbundsledning

Administration

Ekonomi

Arbetsmarknad 
och social välfärd

Miljö och sam-
hällsbyggnad

Utbildning

Cirka 50 nätverk (tjänstepersoner i kommunerna)

POLITIK

AVDELNINGAR

Kärnvärdena är en del av GR:s värdegrund. De visar  
hur vi ska förhålla oss till varandra och omvärlden. 

Lyhördhet. Vi lyssnar aktivt, först då kan verkliga 
möten uppstå. Vi är engagerade och ställer frågor för 
att fånga behoven hos dem vi möter. I mötet är vi är 
öppna och prestige lösa.

Handlingskraft. Vi är effektiva och lösningsfoku
serade. Tillsammans med dem vi möter kommer vi 

fram till vad som ska göras. Vi väntar inte alltid på att 
bli inbjudna utan tar initiativ och är drivande. Med 
vår samlade kompetens levererar vi resultat som gör 
skillnad.

Utveckling. Vi är modiga och tänker i nya banor. 
På så sätt kan vi möta behoven i ett samhälle som är 
komplext och förändras snabbt. Genom att ta tillvara 
hela vår  potential är vi med och formar framtiden.

Kärnvärden

GR:s organisation
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www.goteborgsregionen.se

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

BUDGETÖVERSIKT 2019–2020
GR har i detaljbudget för 2019 budgeterat 
med ett positivt resultat på 300 tkr. Detalj
budgeten är i ekonomisk balans i enlighet 
med de av förbundsstyrelsen antagna riktlin
jerna för God ekonomisk hushållning. Enligt 
SCBs befolkningsstatistik per den 1/11 2018 
uppgick antalet invånare i Göteborgs regi
onen till 1 026 515 vilket är en ökning med 
13 946 invånare jämfört med 31/12 2017. 
Definitiv årsavgift för 2019 kommer senare 
baseras på befolkningstal per 31/12 2018. 
Angiven årsavgift för 2020 i detta underlag 
ska därför ses som preliminär. Årsavgiften 
utgör knappt 20 procent av GR:s beräknade 
omsättning.

Resterande del av omsättningen (80 %) 
består av flera olika finansieringskällor, 
såsom staten, EU, Västra Götalandsregionen 
och medlemskommunerna genom samver
kansavtal. Kostnadsnivån är anpassad efter 
erhållen finansiering där prognosen för 
detaljbudget 2019 är +300 tkr och 6 250 tkr 
för 2020.

Resultatbudgeten nedan visar budgeterade 
intäkter, budgeterade kostnader samt budge
terat resultat för fastställd budget 2019 samt 
prognos 2020.

RESULTATBUDGET 2019 
SAMT PROGNOS 2020, TKR.
GR:s budgetram beslutas i juni av förbunds
fullmäktige efter det att samrådsunderlaget 

beretts. GR arbetar sedan under hösten fram 
detaljbudget för det kommande året och i 
december månad fastställer förbundssty
relsen GR:s detaljbudget inför kommande 
verksamhetsår. Resultatbudgeten är en sam
manställning över de kostnader och intäkter 
GR räknar med under kommande verksam
hetsår. Den beräkningen leder fram till ett 
budgeterat resultat för 2019 uppgående till 
+300 tkr samt ett budgeterat prognosticerat 
resultat för 2020 på –6 250 tkr. Detta som 
en konsekvens av att just denna summa 
kommer att transfereras över till Stiftelsen 
Korsvägen år 2020 som ett utvecklings
bidrag i enlighet med förbundsstyrelsens 
beslut 20181126. Summan kommer att 
finansieras av GR:s egna kapital. Stiftelsen 
Korsvägen genom en hemställan till samtliga  
stiftare  anhållit om resurser för en större ex
pansion av verksamheten i Universeum AB. 
Det belopp som har efterfrågats är 12 500 tkr 
från respektive stiftare och det är beslutat att 
GR finansierar hälften av denna summa och 
medlemskommunerna den andra hälften. 

Utöver dessa kända förutsättningar har 
Västkom vid styrelsemötet i december 2018 
aviserat en eventuell höjning av medlems
avgiften 2020 för de fyra ingående kommu
nalförbunden. Den här frågan kommer att 
beredas under 2019 och en eventuell höjning 
av medlemsavgiften är inte omhändertagen i 
denna plan.

RESULTATBUDGET GR (TKR) GR
Budget 2019 Budget 2020 

Verksamhetens intäkter 455 831 464 948
varav årsavgifter avsedda för GR:s verksamhet 47 991 48 854
varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer 28 478 28 668
Verksamhetens kostnader -451 882 -465 709
Avskrivningar -3 669 -5 529
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter/Generella statsbidrag och utjämning -
Verksamhetens resultat

Finansiella intäkter 30 50

Finansiella kostnader -10 -10
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster -

Inkomstskatt -

Årets resultat 300 -6 250
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BALANSBUDGET OCH NYCKELTAL
GR använder sig av nyckeltalen Soliditet och 
Likviditet för att säkerställa den finansiella 
ställningen på kort och lång sikt.

Soliditet definieras här som eget kapital i 
förhållande till balansomslutningen. Solidi
teten anger den finansiella ställningen på 
lång sikt, det vill säga vilken beredskap som 
finns för att möta oförutsedda händelser, till 
exempel framtida resultatförsämringar.

Likviditet definieras här som förhållandet 
mellan omsättningstillgångar (exklusive 
varulager) och kortfristiga skulder. Likvidi
teten visar vilken beredskap som finns för att 
klara de löpande betalningarna.

Kommun 2019 2020

Ale 2 283 2 326

Alingsås 3 050 3 091

Göteborg 42 597 43 133

Härryda 2 825 2 851

Kungsbacka 6 192 6 285

Kungälv 3 331 3 390

Lerum 3 135 3 176

Lilla Edet 1 054 1 057

Mölndal 4 993 5 135

Partille 2 861 2 899

Stenungsund 1 980 2 001

Tjörn 1 192 1 200

Öckerö 976 978

Summa 76 469 77 522

Tabell: Årsavgiftens fördelning per kommun 2019 
samt förslag 2020, (tkr)

Medlems kommunernas årsavgifter
GR:s årsavgift beräknades sedan 2011 som 
74,11 kronor per kommuninvånare. Årsavgif
ten låg still från 2003 då avgiften uppgick till 
68,11 kronor per invånare. En teknisk juste
ring av årsavgiften med 4 kronor genomför
des dock 2010 när FoU i Väst inkorporerades 
som en ordinarie verksamhet inom GR. 
Dessa 4 kronor hade fram tills dess fakture
rats vid sidan av årsavgiften. Ungefär sam
tidigt beslutade förbundsstyrelsen om höjt 
bidrag till Västkuststiftelsen med 2 kronor 
per invånare. Sammanlagt blev då avgiften 
74,11 kronor per invånare.

Inför budget 2018 höjdes årsavgiften med 
1,41 kr per invånare till 75,52 kronor per 
invånare till följd av nya uppdrag som GR 
anförtrotts i form av samordningsansvar 
kring kommunernas gemensamma agerande 
i hälso  och sjukvårdsfrågor på delregional 
nivå samt för beredningsansvaret för det del
regionala kollektivtrafikrådet (DKR). Nivån 
på årsavgiften föreslås vara oförändrad för 
2020.

Hur dessa fördelar sig för 2019 framgår av 
tabell nedan tillsammans med förslag 2020.

BALANSBUDGET GR

TILLGÅNGAR

Budget
2019

-12-31

Budget
2020

-12-31
A. Anläggningstillgångar 38 634 33 104
I. Immateriella anläggningstillgångar 18 126 13 691
II. Materiella anläggningstillgångar 1 462 367
III: Finansiella anläggningstillgångar 19 046 19 046

B. Bidrag till infrastruktur - -

C. Omsättningstillgångar 213 998 218 277
I. Förråd mm 23 546 24 016
II. Fordringar 76 383 77 911
III. Kortfristiga placeringar 13 018 13 278
IV. Kassa & Bank 101 051 103 072
S:A TILLGÅNGAR 252 632 251 381

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital 57 050 50 800
I. Årets resultat 300 -6 250
II. Resultatutjämningsreserv - -
III. Övrigt eget kapital 56 750 57 050

B. Avsättningar - -

C. Skulder 195 582 200 581
I. Långfristiga skulder - -
II. Kortfristiga skulder 195 582 200 581

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
& SKULDER

252 632 251 381

Soliditet 22,5% 22,7%
Likviditet (kassalikv) 97,4% 96,8%

Balansbudget 2019–2020, tkr.
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GR transfererar till följande 
organisationer
Transfereringarna fastställs årligen av 
förbundsstyrelsen i detaljbudgetprocessen. 
Transfereringarna till Västkuststiftelsen, 
Västkom och Europakorridoren är rörliga 
och varierar utifrån antalet kommuninvå
nare. Den totala årsavgiften till GR för 2019 
uppgår till 76 469 tkr.

Av den sammanlagda årsavgiften beräk
nas sedan 37 procent eller 28,12 kronor per 
kommuninvånare att transfereras vidare 
till andra regionala organisationer. Detta 
är exklusive det engångsbelopp som avses 
transfereras över till Stiftelsen Korsvägen 
för fortsatt utveckling av Universeum AB. 
Denna summa på 6 250 tkr tas inte heller av 
årsavgiften utan via eget kapital.

Airport Region Conference (ARC) är 
en ideell förening. Medlemmarna på frivil
lig basis är regioner, kommuner och andra 
offentliga organisationer i Europa som har 
en internationell flygplats i grannskapet. 
Uppdraget är att balansera de ekonomiska 
fördelarna med att ha en flygplats i regionen 
mot dess miljöpåverkan och livskvalitet för 
medborgarna. Från och med 2019 delar GR 
och Härryda kommun på kostnaden till ARC.

Business Region Göteborg (BRG): ett 
aktiebolag som är helägt av Göteborg Stad. 
Uppdraget är att bidra till hög sysselsättning, 
investeringar och ett diversifierat näringsliv i 
Göteborgsregionens medlemskommuner.

Samarbetet med BRG är reglerat i samver
kansavtal (dnr 20150065) där bolaget arbe
tar med näringslivsutveckling i ett regionalt 
perspektiv tillsammans med Göteborgsregio
nens medlemskommuner.

Europa Direkt är EUkommissionens 
informationsnätverk. Uppdraget är att kost
nadsfritt sprida information om den Euro
peiska Unionen till allmänheten och främja 
den lokala och regionala debatten.

GU Reväst är en enhet inom Handels hög
skolan. Uppdraget är att genom seminarier, 
konferenser och samtal stärka banden mel
lan de olika aktörerna samt vara ett infor
mationsforum och kontaktnät för regional 
forskning, både inom och utanför Västsve
rige.

Göteborg & Co är ett aktiebolag helägt av 
Göteborgs Stad. Uppdraget är att Göteborg 
& Co ska vara en, i internationell jämförelse, 

ledande samverkansplattform för destina
tionsutveckling.

Besöksnäringen är en av de största och 
snabbast växande basnäringarna i Sveri
ge. Samarbetet mellan Göteborg & Co och 
Göteborgsregionen regleras i ett ramavtal för 
samverkan. Under 2019 är avtalet föremål 
för uppdatering och beroende på omfattning 
och samverkansmodell kan avtalet komma 
att påverka nivån på framtida transferering.

Internationella Skolan Göteborgs
regionen (ISGR) är ett av GR helägt aktie
bolag. ISGR har Göteborgsregionen som 
upptagningsområde. ISGR startades 1997 
utifrån ett långtgående behov av en inter
nationell skola och i samverkan med de 13 
medlemskommunerna, regionens näringsliv 
och universitetsverksamhet.

Mistra Urban Futures är en verksamhet 
inom Chalmers och ett centrum för hållbar 
stadsutveckling med ambitionen att på några 
års sikt bli världsledande.

Stiftelsen Korsvägen: en stiftelse som 
äger Universeum AB. Stiftare i stiftelsen 
är förutom GR även Göteborgs universi
tet, Västsvenska Handelskammaren samt 
 Chalmers Tekniska högskola.

Västkuststiftelsen: en stiftelse med 
huvudmännen Västra Götalandsregionen, 
Region Halland och Göteborgsregionens 
kommunalförbund. Uppdraget är att bevara 
och vårda den västsvenska naturen och 
 sti mulera friluftslivet.

Västsvenska kommunalförbundens 
samorganisation (Västkom) är en 
sammanslutning av kommunalförbunden i 
Västra Götaland. Uppdraget är att företräda 
och samordna kommunernas intressen på en 
regional nivå.

Organisation Budget 
2019

Budget 
2020

ARC 32 32

BRG 20 000 20 000

Europa Direkt 200 200

GU Reväst 60 60

Göteborg & Co 1 100 1 100

ISGR 1 000 1 000

Mistra 400 400

Västkom 1 925 1 975

Västkuststiftelsen 3 760 3 900

Totalt 28 477 28 667

Tabell: Transfereringar 2019 och förslag 2020, (tkr)
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www.goteborgsregionen.se

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

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-19 2019KS9  042

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2019

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

Prognosen per februari 2019 redovisar ett positivt resultat om 34,8 mkr vilket innebär en 
positiv budgetavvikelse om 2 mkr. I prognosen ingår intäkter från 
exploateringsverksamheten med 30,1 mkr. Det betyder att det prognostiserade resultatet 
exklusive exploateringsintäkter endast är 4,7 mkr. 

Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 5,3 mkr medan sektorernas 
budgetavvikelse är negativ om 3,3 mkr. I sektorernas prognos ingår intäkter från 
exploateringsverksamheten. Sektorernas budgetavvikelse exklusive exploateringsintäkter 
är -33,4. 

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige rapporten.

Peter Lönn
Kommundirektör Bo Ekström

Ekonomichef

Bilaga

Februariprognos 2019
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Prognosen i korthet 

Driftredovisning 
 

Resultatutveckling åren 2012-2018 och prognos för 2019 

 
Härryda kommun redovisar avsättning till pensioner enligt fullfondsmodell. Enligt lag 
ska blandmodellen tillämpas och när en justering till blandmodellen gjorts sjunker 
resultatet med 15 mkr från 35 mkr till 20 mkr. Detta resultat kallas för 
balanskravsresultatet. Även 2019 prognostiseras intäkter hänförliga till 
exploateringsverksamheten även om de inte är lika höga som under 2018 och 
framförallt 2017. Utan intäkter från exploateringsverksamheten skulle årets resultat varit 
ytterligare 30 mkr lägre. Det innebär att balanskravsresultatet, utan 
exploateringsintäkter, skulle vara -10 mkr och den löpande verksamheten är därmed inte 
finansierad.  

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts och analyseras i rullande 
fyraårsperioder och ett av två mål förväntas uppnås. Det är soliditetsmålet som inte 
väntas nås medan resultatets andel av nettokostnaderna uppfyller målsatta värden sett 
till en fyraårsperiod.  
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Budgetavvikelser 

 
Utan hänsyn tagen till exploateringsverksamheten visar kommunen en negativ 
budgetavvikelse om 28 mkr. Sektorernas prognos, exklusive exploatering, uppgår till  
-33 mkr, varav välfärdsnämndens underskott är 29 mkr. Finansförvaltningens överskott 
är 5 mkr.  

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

Sektor för teknik- och förvaltningsstöd och kommunledning samt 
exploateringsverksamheten visar överskott medan sektor för utbildning och kultur, 
socialtjänst samt samhällsbyggnad prognostiserar underskott. Utbildning och kulturs 
underskott förklaras av fler elever i både grund- och förskolan än budgeterat. Trots att 
förskolan har fler barn i verksamheten än planerat är antalet barn per avdelning lägre på 
grund av överskott av lokaler. Detta bidrar också till underskottet. Från och med 2019 
upphör boverkets bidrag ”byggbonus” att betalas ut till kommunerna. Det förklarar 4 
mkr av samhällsbyggnads underskott. Sektorn för socialtjänst prognostiserar ett 
underskott om 16,4 mkr vilket främst beror på placeringskostnader för barn och unga, 
kostnader för försörjningsstöd och köpta platser inom funktionsstöd.  

Överskottet inom exploateringsverksamheten består dels av slutredovisningar (3 mkr), 
dels av ett exploateringsbidrag från Wallenstam om 27,1 mkr avseende 
exploateringsområdet Mölnlycke fabriker. Sektorn för teknik och förvaltningsstöd visar 
ett överskott inom fastighetsfunktionen. Det är lägre kostnader för personal, inhyrda 
lokaler och fjärrvärme som förklarar överskottet. Kommunledningen prognostiserar ett 
överskott om 1,2 mkr vilket beror på lägre kostnader för systemförvaltning.  
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Investeringsredovisning 
 

 
Investeringarna beräknas att vid årets slut uppgå till 458 mkr vilket innebär ett 
sammanlagt överskott om 145 mkr. Sektorn för samhällsbyggnad redovisar överskott på 
107 mkr och sektorn för teknik och förvaltningsstöd redovisar ett överskott på 33 mkr.  

Fullmäktige har godkänt investeringsnivå om maximalt 400 mkr i budgetbeslutet. Det 
innebär att prognosen om knappt 460 mkr inte är möjlig utan fullmäktiges 
godkännande. Förvaltningen följer utvecklingen av investeringarna och kommer 
återkomma till KS med en bedömning av behovet av att underställa kommunfullmäktige 
investeringsvolymen.  
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Kommunstyrelsen, kommentarer per sektor 

Sammanställning av kommunstyrelsens verksamhetsområden 
DRIFTREDOVISNING, MKR Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

2019 
Kommunstyrelsens verksamhetsområden totalt -1 925,8  -1 957,2  31,4  
Finansförvaltning -2 153,6  -2 158,9  5,3  
Kommunledning 109,3  108,0  1,2  
Politisk verksamhet 12,8  12,8  0,0  
Sektorn för samhällsbyggnad 86,4  62,9  23,5  
Sektorn för teknik- och förvaltningsstöd 19,3  17,9  1,4  

 

Finansförvaltningen 
DRIFTREDOVISNING, MKR Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

2019 
Finansförvaltning -2 153,6  -2 158,9  5,3  
Pensioner enl fullfond, exkl finansiella kostnader 16,4  9,2  7,2  
Skatteintäkter, utjämning mm -2 204,8  -2 201,3  -3,5  
Finansiella intäkter och kostnader inkl finansiell 
kostnad för pensioner 28,9  28,9  0,0  
Övriga verksamhetskostnader 2,4  9,1  -6,7  
Kalkylerad internränta -51,1  -42,4  -8,7  
Kalkylerad löneökning 54,6  37,6  17,0  

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

Varav skatteintäkter och utjämning 

DRIFTREDOVISNING, MKR Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Avvikelse 
2019 

Skatter och utjämning -2 204,8  -2 201,3  -3,5  
Skatter och inkomstutjämning -2 050,7  -2 062,9  12,2  
Slutavräkningar 0,0  24,2  -24,2  
Regleringsbidrag -16,6  -26,5  9,9  
Övrig utjämning -130,9  -129,6  -1,4  
Statsbidrag flyktingar -6,5  -6,5  -0,0  

Skatteunderlagsprognosen i cirkulär 19:6 (februari) från Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) visar på en negativ budgetavvikelse om 3,5 mkr.  
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Budgeten bygger på den skatteprognos som publicerades i augusti 2018. Skl beskriver i 
sitt cirkulär 19:6 att den inbromsning av skatteunderlagstillväxten som började 2017 och 
fortsatte 2018 kommer att hålla i sig även under 2019. Skatteunderlagstillväxten för 
2019 är lägre än vad som prognostiserades i augusti, därför visar den nya prognosen på 
ett underskott för 2019.  

Kommunledning 
DRIFTREDOVISNING, MKR Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

2019 
Kommunledning 109,3  108,0  1,2  
Ledning 34,4  34,4  0,0  
Ekonomi och upphandling 17,8  16,3  1,5  
Personal 26,5  26,5  0,0  
Utveckling 30,4  30,8  -0,3  

Prognosen innebär ett överskott på 1,2 mkr.  

För ekonomi och upphandling beräknas en positiv budgetavvikelse med 1,5 mkr vilket 
främst beror på lägre kostnader för systemförvaltning än budgeterat.  

Utvecklingsfunktionen väntas redovisa ett underskott på 0,3 mkr till följd av högre 
personalkostnader på grund av EU-valet samt två ej budgeterade deltidstjänster som 
kommunsekreterare och jurist. Ett underskott beräknas också för caféverksamheten på 
Råda säteri. Samtidigt prognostiseras också lägre kostnader än budgeterat för Agenda 
2030 till följd av kommande vakans av tjänst, även folkhälsa beräknas redovisa ett 
mindre överskott.  

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

Investeringar 

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

Politisk organisation 
DRIFTREDOVISNING, MKR Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

2019 
Politisk organisation 12,8 12,8 0 

Resultatet för den politiska organisationen beräknas bli enligt budget.   
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Sektorn för samhällsbyggnad 
DRIFTREDOVISNING, MKR Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

2019 

Samhällsbyggnad 86,4  62,9  23,5  
Ledning 8,0  10,1  -2,1  
Miljö- och hälsoskydd 4,6  5,1  -0,5  
Trafik 70,0  70,9  -0,9  
Mark och bostad 0,1  -27,5  27,6  
Plan och bygglov 2,3  2,3  0,0  
Miljösamordning 1,4  1,4  0,0  
S:a skattefinansierad verksamhet 86,4  62,3  24,1  
Avfall 0,0  0,8  -0,8  
Vatten och avlopp 0,0  -0,2  0,2  
S:a avgiftsinansierad verksamhet 0,0  0,6  -0,6  

Sektorns februariprognos för 2019 är 62,9 mkr. Det är en positiv avvikelse mot budget 
om 23,5 mkr. I ovanstående prognos ingår slutredovisningar och exploateringsbidrag 
med (3,0+27,1) 30,1 mkr. Om slutredovisningar/exploateringsbidrag exkluderas visar 
prognosen på en negativ avvikelse mot budget om -6,6 mkr. 

Ledning och administration beräknar ett underskott på 2,1 mkr. Underskottet beror 
främst på ökade kostnader för byte av sektorschef, inkl rekryteringskostnader. Miljö och 
Hälsoskydd beräknar ett underskott på 0,5 mkr. Nyanställning av en inspektör pågår och 
även en administratör på 50 %, året ut, är med i planeringen.  

Trafik prognostiserar ett underskott på totalt -0,9. Avvikelsen beror på ökad kostnad för 
vinterväghållning (-3,4), kostnadsökningar för ”65+ kort” samt stora volymökningar för 
färdtjänst, vilket resulterar i ökade kostnader och en negativ avvikelse om 1,0 mkr. 
Däremot kommer kapitaltjänstkostnaderna blir lägre än budgeterat, dels på grund av 
tidsförskjutningar av investeringar, dels till följd av införandet av 
komponentavskrivningar. Detta innebär cirka 3,8 mkr i överskott för kapitaltjänst.  

Mark och bostad prognostiserar ett överskott om 27,6 mkr. 30,1 mkr av överskottet 
förklaras av exploateringsbidrag från Wallenstam samt slutredovisning av 
exploateringsprojektet Roskullen. (27,1 mkr + 3 mkr). Verksamhetens prognos 
exklusive dessa intäkter är -2,5 mkr. Underskottet beror på att statsbidraget för 
”Byggbonus” upphör från och med 2019. Bidraget är budgeterat till 4 mkr. 
Räntekostnader för mark kommer dock inte bli så höga som budgeterat och visar ett 
överskott på 1,5 mkr.  

Avfall beräknas avvika negativt mot budget på -0,8 tkr. Det beror mestadels på högre 
kostnader än budgeterat för hämtning av hushållsavfall.  

Vatten och Avlopp, plan- och bygglov samt miljösamordning/kommunekolog 
prognostiserar ingen eller en mindre avvikelse.  

Åtgärder 

Exklusive exploatering visar sektorn ett underskott men inga åtgärder är planerade eller 
vidtagna. 
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Investeringar  

Sektorns prognos innebär att 107,5 mkr av de budgeterade 382 mkr inte kommer att 
användas under året. Detta beror till stor det på tidsförskjutningar och fördröjningar av 
projekt till följd av överklagande och ytterligare utredningar på trafikverksamheten.   

Arbetet med överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås är påbörjat, i en första 
prognos förväntas årets budget för projektet på totalt 113 mkr att nyttjas. Denna siffra 
kommer sannolikt att justeras beroende på i vilken takt och hur många deletapper som 
kommer igång under året. Kommunfullmäktige har godkänt investeringsutgifter för det 
nya vattenverket inklusive överföringsledningar på totalt 547 mkr.  

Trafik prognostiserar utgifter om 54 mkr. De största projekten som pågår är 
dagvattenparken och fabrikerna båda i Mölnlycke som väntas sättas i produktion under 
året. Det är inom ramen för samma projekt som de största avvikelserna finns på grund 
av tidsförskjutningar. Totalt överskott avseende Mölnlycke fabriker är ca 35 mkr. 
Arbetet med cykelbana mellan Hällingsjö och Rävlanda påbörjas under året men på 
grund av tidsförskjutning prognostiseras ett överskott om 11 mkr. Även byggnation av 
GC-väg i Gärdesområdet kommer inte påbörjas som planerat då markförrättningar är 
överklagade. Därför prognostiseras också här ett överskott (9,5 mkr).  

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
DRIFTREDOVISNING, MKR Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

2019 
Teknik och förvaltningsstöd 19,3  17,9  1,4  
Ledning 4,1  4,1  0,0  
Service 6,6  6,6  0,0  
Fastighet 2,0  0,6  1,4  
Städservice 0,4  0,4  0,0  
Måltidsservice -1,8  -1,8  0,0  
IT 5,2  5,2  0,0  
Säkerhet 2,9  2,9  0,0  

Sektorn prognostiserar ett överskott på 1,4 mkr vilket avser fastighet. Detta förklaras av 
att en budgeterad tjänst som administratör inte kommer att tillsättas. Tillfällig vakans 
inom vaktmästeriet, lägre hyreskostnader än budgeterat för inhyrda lokaler samt lägre 
fjärrvärmekostnader till följd av ett hittills varmare klimat än ett normalår bidrar också 
till överskottet. Samtidigt beräknas högre kostnader för grönyteskötsel vilket beror på 
ny, dyrare upphandling. 

För övriga funktioner beräknas inga budgetavvikelser men det finns vissa 
osäkerhetsfaktorer som kan påverka måltidsservice. Det är i dagsläget osäkert hur 
förskoleavdelningarna kommer att anpassas till färre antal barn från och med 
höstterminen. Detta kommer i så fall innebära lägre intäkter samt anpassningar av 
verksamheten. Råvarupriserna har höjts med ca sju procent från och med hösten 2018 
och ytterligare ca nio procent från och med februari i år. Matsedlarna har anpassats för 
att bromsa kostnadsökningarna och varje kök har fått ut sin respektive budget för att öka 
kostnadsmedvetenheten. 
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Investeringar 

Sektorns investeringsprognos innebär ett överskott på 33,4 mkr. Detta förklaras i 
huvudsak av tidsförskjutningar jämfört med budget och gäller framför allt Wallenstam 
Arena i Mölnlycke där byggnationen kommer igång senare än budgeterat till följd av 
överklagad detaljplan. Den planerade gymnastik- och trampolinhallen påbörjas också 
senare än planerat på grund av ändrad plats till Mölnlycke företagspark. Hallen var 
ursprungligen tänkt att byggas vid Djupedalsäng. Återstående arbeten för Pinntorps 
idrottshall beräknas inte färdigställas i år vilket också innebär ett visst överskott. 
Återstående arbeten för ombyggnad av kök och matsal på Lunnaskolan innebär utgifter 
som inte är budgeterade. Samma sak gäller för Näckrosvägens stödboende. 
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Välfärdsnämnden, kommentarer per sektor 

Sammanställning av välfärdsnämndens verksamhetsområden 
DRIFTREDOVISNING, MKR Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

2019 
Välfärdsnämnd 1 893,0  1 922,4  -29,4  
Utbildning och kultur 1 228,6  1 241,6  -13,0  
Socialtjänst 664,4  680,8  -16,4  

 

Sektorn för utbildning och kultur 
DRIFTREDOVISNING, MKR Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

2019 

Utbildning och kultur 1 228,6  1 241,6  -13,0  
Ledning 13,2  13,0  0,2  
Förskola 298,7  305,7  -7,0  
Grundskola 606,5  614,0  -7,5  
Gymnasium 35,5  34,5  1,0  
Vuxenutbildning 157,6  157,3  0,3  
Kultur och fritid 23,5  23,5  0,0  
Utveckling, flerspråkighet 93,5  93,5  0,0  

Sektorn prognostiserar ett underskott om 13 mkr. I förskoleverksamheten finns fler barn 
än budgeterat under våren. Inför hösten väntas barnantalet sjunka kraftigt. Trots detta är 
antalet barn per avdelning lägre än budgeterat på grund av ett för stort antal öppna 
avdelningar. Samtidigt visar enheterna för höga personalkostnader, delvis på grund av 
löneglidning men även på grund av för många öppna avdelningar. Verksamheten 
planerar för en anpassning av organisationen inför höstterminen. Totalt underskott för 
förskola beräknas till 7 mkr.  

Grundskoleverksamheten har ca 50 fler elever än budgeterat, varav 40 i köpt regi. 
Ökade skolskjutskostnader bidrog till underskottet 2018 och kommer göra det även 
innevarande år. Både förskola och grundskola erhåller ett lägre statsbidrag för maxtaxa. 
Totalt underskott för grundskola beräknas till 7,5 mkr.  

Mindre överskott om 0,2 mkr respektive 0,3 mkr återfinns inom såväl ledning som 
vuxenutbildning till följd av vakanser under året. Gymnasiet prognostiserar ett överskott 
om 1 mkr, efter en översyn av organisationen och fler sålda platser jämfört med budget. 
Verksamheterna kultur och fritid samt utveckling och flerspråkighet visar inga 
avvikelser.  

Investeringar 

Sektorn prognostiserar ett överskott om ca 1,7 mkr till följd av tidsförskjutningar 
avseende Fagerhultsskolan.  
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Sektorn för socialtjänst 
DRIFTREDOVISNING, MKR Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

2019 

Socialtjänst 664,4  680,8  -16,4  
Ledning 43,5  42,7  0,8  
Vård och omsorg 192,1  191,2  0,9  
Hälsa och bistånd 159,6  158,7  0,9  
Funktionsstöd 153,5  162,1  -8,6  
Integration och arbetsmarknad 38,6  42,1  -3,5  
Barn och familj 77,1  84,0  -6,9  

Sektorn för Socialtjänst prognostiserar ett underskott på 16,4 mkr vilket främst beror på 
placeringskostnader för barn och unga, kostnader för försörjningsstöd och köpta platser 
inom funktionsstöd.  

Ledning prognostiserar ett överskott på 0,8 mkr vilket beror på främst på vakanta 
tjänster på administrationen. Vård och omsorg prognostiserar ett överskott 0,9 mkr med 
anledning av högre intäkter än budgeterat. 

Hälsa och bistånd prognostiserar ett överskott på 0,9 mkr vilket främst beror på 
korttidsvård och betaldagar på sjukhus. Inför 2019 förstärktes budgeten för köpt 
korttidsvård med 2,5 mkr. Under 2018 infördes en ny ersättningsmodell för 
utskrivningsklara patienter. Denna ersättningsmodell har hittills under 2019 inte 
genererat några kostnader för betaldagar till sjukhus. 

Verksamheten funktionsstöd prognostiserar ett underskott på 8,6 mkr vilket främst beror 
på köpta platser som prognostiserar ett underskott på 4,3 mkr. Vidare prognostiserar 
boende och daglig verksamhet i egen regi samt ledsagare och avlösare ett underskott på 
3,6 mkr. 

Integration och arbetsmarknad prognostiserar ett underskott på 3,5 mkr vilket främst 
beror på försörjningsstöd som prognostiserar ett underskott på 2,4 mkr. Inför 2019 
förstärktes budgeten med 4,0 mkr. 

Barn och Familj prognostiserar ett underskott på 6,9 mkr. Relationsvåld prognostiserar 
ett underskott med 5,4 mkr vilket både avser kostnader för placeringar och personal. 
Öppenvårdsplaceringar prognostiserar ett underskott på 1,3 mkr.  

Åtgärder 

Vidtagna åtgärder 

Inom försörjningsstödsenheten har en handläggare rekryterats för att stötta arbetet med 
långvariga ärenden. Försörjningsstödenheten arbetar också tillsammans med 
arbetsmarknadsenheten med ”Härryda framtid” för att öka integration och 
självförsörjning. 

Inom verksamheten barn och familj pågår ett arbete för att få ned boendekostnader för 
placeringar genom att placera på familjehem, rekrytera egna familjehem och förhandla 
om dygnskostnaden för placeringar. Sedan juli 2018 finns ett jourhem i egen regi för att 
minska kostnaderna för jourplaceringar.  

Investeringar 

Sektorn prognostiserar ingen avvikelse för året.  
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Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

Prognos 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Soliditeten ska öka med en procentenhet per år -1 0 1 2 
Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens 
nettokostnader 1,6 1,5 4,8 6,5 

Kommunfullmäktiges finansiella mål syftar bland annat till att klara av framtida 
pensionsutbetalningar utan att urholka kommunens likviditet på kort sikt.  

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts och analyseras i rullande 
fyraårsperioder och ett av två mål förväntas uppnås. Det prognostiserade resultatet för 
2019 uppgår till 1,6 procent av verksamhetens nettokostnader vilket är lägre än 
målsättningen 2,5 procent. Tack vare goda resultat tidigare år nås målet sett över en 
fyraårsperiod. Soliditeten beräknas minska med en knapp procentenhet till ca 28 
procent. Inte ens sett över en fyraårsperiod nås soliditetsmålet om en årlig ökning om 1 
procent. 
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Utvecklingsfunktionen
Emelie Ivarson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-06 2019KS142  009

Redovisning av medborgarförslag april 2019

Sammanfattning
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats i anledning av 
ett medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt.

Prognosen är att samtliga förslag kommer hanteras inom ett års tid inklusive slutgiltigt 
beslut i ärendet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 

Ärendet
Medborgarförslag ger medborgarna rätt att väcka förslag i fullmäktige och syftar även till 
att förstärka medborgardialogen. Fullmäktige kan uppdra åt en nämnd att besluta i ärende 
om medborgarförslag. Längre än så får inte beslutanderätten delegeras. Ett ärende om 
medborgarförslag är därigenom garanterat en politisk behandling.

Medborgarförslaget ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes.

I arbetsordningen för kommunfullmäktige anges att kommunstyrelsen två gånger per år 
skall redovisa vilka medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

I kommunstyrelsens reglemente anges att kommunstyrelsen två gånger per år ska 
informera om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag samt redovisa de 
medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i 
fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte har avgjorts 
och när beslut kan förväntas fattas. 

Nedan redovisas ej färdigbehandlade medborgarförslag per den 6 mars 2018 samt 
medborgarförslag där beslut tagits efter 28 augusti 2018, då medborgarförslagen senast 
redovisades i kommunfullmäktige. 

Prognosen är att samtliga förslag kommer hanteras inom ett års tid inklusive slutgiltigt 
beslut i ärendet.
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Inkom Förslagets rubrik Diarienummer Beslutande 
instans

Beslut

2019-01-21 Medborgarförslag om ställplats 
för husbilar/husvagnar

2019KS64 KS 29/8 Under 
beredning

2018-11-08 Medborgarförslag om 
Förbättringar hundrastgård 
Djupedalsäng

2018KS948 KS 2/5 Under 
beredning

2018-10-12 Medborgarförslag om att Stoppa 
all nybyggnation tills det nya 
vattenverket är i drift 

2018KS831 KS 4/4 Under 
beredning

2018-09-05 Medborgarförslag om att ansluta 
Härryda kommun till GREFAB

2018KS715 KS 4/4 Under 
beredning

2018-08-02 Medborgarförslag om införande 
av porrfilter på samtliga 
kommunala wifi-nätverk

2018KS647 KS 2/5 Under 
beredning

2018-03-12 Medborgarförslag - Låt bussbarn 
åka hem även efter fritids

2018KS250 KF 17/12 Avslag

2017-12-28 Medborgarförslag om idrottshall 
och cafeteria

2018KS58 KF 11/9 Avslag

2017-12-28 Medborgarförslag om när 
maskiner framförs på skolgårdar

2018KS24 KF 11/9 Avslag

Peter Lönn
Kommundirektör Anna Jacobsson

Kanslichef
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ÅRSREDOVISNING Härryda Energi AB

2018-01-01 - 2018-12-31 Org nr: 556026-3245
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Härryda Energi AB

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning för perioden 2018-01-01 – 

2018-12-31.

Härryda Energi AB med säte i Västra Götalands län, Härryda kommun, ägs till 100 procent av 

Härryda kommun (org nr 212000-1264) med säte i Västra Götalands län, Härryda kommun.

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall själv eller genom annat bolag bedriva distribution av el eller gas och därtill

anknytande verksamhet, skapa kommunikationsmöjligheter via fast eller trådlös kommunikation

samt äga och förvalta den fasta och lösa egendom som erfordras för verksamheten, liksom att

för energirörelsen förvalta aktier och andelar i företag inom energisektorn.

Eldistribution bedrivs där företaget har områdeskoncession, dvs i huvudsak Härryda Kommun 

exklusive Hällingsjö och Rävlanda.

Väsentliga händelser under året

Under året har vädersäkrings- och kvalitetsprojekt genomförts i Helgered och Sanserhult, 

där en ny elkabel har borrats under riksväg 40 för att öka leveranssäkerheten och möjliggöra 

matning från flera håll. Utrustning för fjärrstyrning och feldetektering har installerats i flera 

nätstationer för att minska avbrottstider. Vi har fortsatt utbyggnaden av elnätet i Landvetter 

Airport city samt kommunens industriområden för att kunna ansluta nya kunder.

Antal elhandelskunder har ökat stadigt under året till 4 620 st.

En mindre organisationsförändring har också genomförts och två nya chefer har anställts till 

ledningsgruppen.

Den totala eldistributionen under året var 319,1 GWh (316,3)

Förväntad framtida utveckling

Under 2019 kommer vädersäkring och kvalitetsprojekt genomföras i Hyltan och Näset. 

Vidare fortsätter utbyggnad av elnätet för att ansluta nya kunder i bl a Mölnlycke fabriker och 

Landvetter centrum. Projektering av fortsatta 40kV linjer i Landvetter och Mölnlycke pågår och 

planerar att genomföras under 2020-2023. Dessa linjer är nödvändiga för att möjliggöra den fortsatta 

expansionen i kommunen. Elmätarna kommer till följd av nya lagkrav att bytas ut hos samtliga 

hushållskunder under 2019-2020.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Härryda Energi AB gör varje år en risk- och sårbarhetsanalys där de viktigaste riskerna identifieras 

och en handlingsplan för dessa utarbetas. En av riskerna är elavbrott till följd väderrelaterade

störningar samt haverier i matande stationer. Dessa risker reduceras genom pågående 

ombyggnadsprogram.
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Flerårsöversikt

Tkr
20180101          

20181231

20170101          

20171231

20160101           

20161231

20150101           

20151231

20140101           

20141231

Nettoomsättning 116 817 107 289 101 415 87 300 83 115

Resultat efter finansiella poster 24 335 20 217 18 687 9 588 1 063

Soliditet 30% 29% 33% 33% 41%

Definitioner

Soliditet-Eget kapital plus 78% av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen.

Förändring i eget kapital

Aktiekapital Reservfond

Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 7 055 400 18 055 000 1 197 637 1 328 869 27 636 906

Resultatdisposition enligt 

bolagsstämman:

Till aktieägarna utdelas, totalt -1 120 000 -1 120 000

Balanseras i ny räkning 1 328 869 -1 328 869 0

Årets resultat 1 270 873 1 270 873

Eget kapital 2018-12-31 7 055 400 18 055 000 1 406 506 1 270 873 27 787 780

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade resultat 1 406 506 kr

Årets resultat 1 270 873 kr

Totalt 2 677 380 kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas, totalt 1 137 500 kr

Balanseras i ny räkning 1 539 880 kr

Summa 2 677 380 kr

Utdelningen kommer att utbetalas före år 2019 års utgång.

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 30 procent. Soliditeten

är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet

betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes

betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att

fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga

investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad

som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).
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RESULTATRÄKNING

Belopp i kr Not
2018-01-01             

-2018-12-31

2017-01-01             

-2017-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar mm

Nettoomsättning 3 116 817 021 107 288 503

Aktiverat arbete för egen räkning 4 345 918 5 422 482

Övriga rörelseintäkter 4 065 640 3 140 170

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm 125 228 579 115 851 155

Rörelsekostnader

Eldistributionskostnader -28 659 857 -30 396 999

Övriga externa kostnader 4 -25 215 975 -18 933 946

Övriga rörelsekostnader 53 225 -378 166

Personalkostnader 5 -24 719 445 -25 349 829

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -19 417 174 -17 574 446

Summa rörelsekostnader -97 959 227 -92 633 386

Rörelseresultat 27 269 353 23 217 769

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 385 049 281 285

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -3 319 593 -3 282 283

Summa finansiella poster -2 934 544 -3 000 998

Resultat efter finansiella poster 24 334 808 20 216 771

Bokslutsdispositioner 8 -22 700 000 -18 500 000

Resultat före skatt 1 634 808 1 716 771

Skatter

Skatt på årets resultat 9 -363 935 -387 902

Årets resultat 1 270 873 1 328 869
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BALANSRÄKNING

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

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 40 796 128 29 071 664

Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 348 500 978 313 925 829

Inventarier, verktyg och installationer 12 16 125 320 19 520 407

Pågående nyanläggningar och förskott

avseende materiella anläggningstillgångar 13 20 846 468 47 924 983

Summa materiella anläggningstillgångar 426 268 894 410 442 883

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 14 100 000 100 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 100 000 100 000

Summa anläggningstillgångar 426 368 894 410 542 883

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter 1 528 691 1 730 068

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 21 534 041 5 854 395

Skattefordran 635 446 537 141

Fordran på koncernbolag 19 11 104 197 7 386 885

Övriga fordringar 105 352 153 889

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 12 819 789 11 454 491

Summa kortfristiga fordringar 46 198 825 25 386 801

Kassa och bank 23 642 38 832

Summa kassa och bank 23 642 38 832

Summa omsättningstllgångar 47 751 158 27 155 701

SUMMA TILLGÅNGAR 474 120 051 437 698 584
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Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 7 055 400 7 055 400

Reservfond 18 055 000 18 055 000

Summa bundet eget kapital 25 110 400 25 110 400

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 1 406 506 1 197 637

Årets resultat 1 270 873 1 328 869

Summa fritt eget kapital 2 677 380 2 526 506

Summa eget kapital 27 787 780 27 636 906

Obeskattade reserver

Avskrivning utöver plan 17 149 240 000 126 540 000

Summa obeskattade reserver 149 240 000 126 540 000

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 16 1 700 183 1 175 696

Summa avsättningar 1 700 183 1 175 696

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 18 260 000 000 260 000 000

Summa långfristiga skulder 260 000 000 260 000 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 8 128 028 12 525 038

Skuld till koncernbolag 19 0 0

Övriga skulder 13 136 666 702 931

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 14 127 394 9 118 013

Summa kortfristiga skulder 35 392 088 22 345 982

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 474 120 051 437 698 584
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KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kr Not 2018 2017

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 27 269 353 23 217 769

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 21 19 888 436 17 924 644

Erhållen ränta 385 049 281 285

Erlagd ränta -3 319 593 -3 282 283

Betald inkomstskatt -363 935 -387 902

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 43 859 309 37 753 513

förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager 201 377 -823 853

Ökning/Minskning rörelsefordringar -7 259 797 4 874 556

Ökning/Minskning rörelseskulder 4 187 221 -1 074 981

Kassaflöde från den löpande verksamheten 40 988 110 40 729 235

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -35 189 962 -108 675 129

Kassaflöde från investeringsverksamheten -35 189 962 -108 675 129

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 0 80 000 000

Förändring av checkräkningskredit -4 693 342 -11 197 953

Lämnad utdelning -1 120 000 -1 107 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 813 342 67 694 547

Ökning/minskning av likvida medel -15 193 -251 347

Likvida medel vid årets början 38 832 290 179

Likvida medel vid årets slut 23 639 38 832
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NOTER

Belopp i kr om inget annat anges

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmäna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmäna råd.

BFNAR 2012:1 och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäktsredovisning

Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, det vill säga distribution av el  

och anslutningsavgifter samt andra intäkter.

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, det vill säga med hänsyn 

till rabatter och efter avdrag för moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning.

Ersättningar till anställda

Företagets pensionsåtagande utgår från tjänstepensionsplanen PA-KFS. Avtalet innebär i huvudsak

att anställda födda 1954 och tidigare har en förmånsbestämd pension, medan anställda efter har en

premiebestämd pension. Åtagandena är tryggade och regleras genom löpande premier som belastar

årets resultat.

Låneutgifter

Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Ränte-

kostnader och liknande resultatposter.
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Avskrivningar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda

nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall

utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. 

Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Staket 25 år

Kontorsinventarier 5 år

Driftöverv. Kontrollanl. 10 år

Mottagningsstationer 25 år

Högspänningsnät 33 år

Lågspänningsnät 33 år

Nätstationer 33 år

Förråd 5 år

Elmätare 10 år

Bilar 5 år

Byggnad, förråd 33 år

Byggnad, kontor, stationer 50 år

Balansräkning

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att

framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla 

företaget och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar

värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.

Anskaffningsvärde

I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar

till att bringa tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens

avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, 

installation och montering, lagfarter samt konsulttjänster.

Finansiella instrument

Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Ränte-

kostnader och liknande resultatposter.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 

månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 

Kundfordringar värderas till det värde som beräknas inflyta, det vill säga med avdrag för osäkra

fordringar. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader.
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Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader (upplupet 

anskaffningsvärde). Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 

förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 

instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 

och det belopp som ska återbetalas.

Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.

Varulager

Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, det vill säga till det lägsta av anskaffningsvärdet och

nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänförliga till

till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade försäljningspriset i den löpande

verksamheten med avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en

försäljning.

Inkomstskatter

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen

utom då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt

redovisas i eget kapital.

Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas

om det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat

och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt

värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balans-

dagen och nuvärdesberäknas inte.

Avsättningar

Avsättningar redovisas när bolaget har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en 

inträffad händelse och det är sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra

förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som

ska utbetalas.

Likvida medel

Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och 

kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för en

obetydlig risk för värdefluktuationen.

Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre månader.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Inga uppskattningar och bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen förekommer.

ÅRSREDOVISNING   Härryda Energi AB   556026-3245 Page 229 of 530



NOTER

Belopp i kr om inget annat anges

Not 3 Nettomsättning

Nettoomsättning per verksamhetsgren 2018 2017

Elnät 110 911 137 103 357 305

Anslutningsavgifter 5 905 884 3 931 198

Nettoomsättning 116 817 021 107 288 503

Not 4 Ersättning till revisorer

2018 2017

Örhlings Pricewaterhouse Coopers AB

Revisionsuppdraget 117 800 35 000

Övriga tjänster 17 750 10 027

Summa 135 550 45 027

Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2018 2017

Medelantalet anställda

Kvinnor 10 9

Män 22 25

Totalt 32 34

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar till styrelsen och VD 930 846 1 201 001

Löner och andra ersättningar till övriga anställda 14 843 555 15 005 962

Totalt 15 774 401 16 206 963

Sociala avgifter enligt lag och avtal 8 478 664 8 255 882

varav pensionskostnader för styrelsen och VD 184 546 254 331

varav pensionskostnader för övriga anställda 3 379 279 2 902 534
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Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2018 2017

Räntor 33 274 23 349

Övriga finansiella intäkter 351 776 257 936

Summa 385 049 281 285

varav avseende koncernkonto 0 0

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

2018 2017

Räntor 3 263 654 3 236 722

Övriga finansiella kostnader 55 940 45 561

Summa 3 319 593 3 282 283

varav avseende koncernkonto 0 0

Not 8 Bokslutsdispositioner

2018 2017

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 22 700 000 18 500 000

Summa 22 700 000 18 500 000

Not 9 Skatt på årets resultat

2018 2017

Aktuell skatt 363 935 387 902

Uppskjuten skatt 32 832 800 27 838 800

Summa 33 196 735 28 226 702

Redovisat resultat före skatt 1 634 808 1 716 771

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) -359 658 -377 689

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -4 277 -10 212

Redovisad skattekostnad -363 935 -387 902
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Not 10 Byggnader och mark

2018-12-31 2017-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 36 444 175 35 488 450

Inköp 12 460 282 955 725

Försäljningar och utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 48 904 457 36 444 175

Ingående ackumulerade avskrivningar -7 372 511 -6 674 496

Årets avskrivningar -735 818 -698 015

Försäljningar och utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 108 329 -7 372 511

Utgående redovisat värde 40 796 128

Taxeringsvärde Byggnad 5 400 000 5 400 000

Taxeringsvärde Mark 1 466 000 1 466 000

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2018-12-31 2017-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 484 569 534 369 898 439

Inköp 48 239 336 116 134 756

Försäljningar och utrangeringar 0 -1 463 661

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 532 808 870 484 569 534

Ingående ackumulerade avskrivningar -170 643 705 -159 691 139

Årets avskrivningar -13 664 187 -11 128 205

Försäljningar och utrangeringar 0 175 639

Utgående ackumulerade avskrivningar -184 307 892 -170 643 705

Utgående redovisat värde 348 500 978 313 925 829
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Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 67 437 163 63 142 120

Inköp 1 622 084 4 541 195

Försäljningar/utrangeringar -461 286 -246 152

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 68 597 961 67 437 163

Ingående avskrivningar -47 916 756 -42 414 683

Försäljningar/utrangeringar 461 286 246 152

Årets avskrivningar -5 017 171 -5 748 225

Utgående ackumulerade avskrivningar -52 472 641 -47 916 756

Utgående redovisat värde 16 125 320 19 520 407

Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materialla 

anläggningstillgångar

2018-12-31 2017-12-31

Pågående nyanläggningar vid årets ingång 47 924 983 59 971 675

Förändring av pågående nyanläggningar under året -27 078 515 -12 046 692

Pågående nyanläggningar vid årets utgång 20 846 468 47 924 983

Not 14 Andelar i koncernföretag

2018-12-31 2017-12-31

Härryda Energi Elhandel AB, org nr: 556799-5112 100 000 100 000

100% av aktieinnehavet och röstetalet, motsvarande (1000 aktier)

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Upplupna intäkter, elnätsavgifter dec 2018 10 641 416 10 036 746

Förutbetalda kostnader 2 178 373 1 417 745

Summa 12 819 789 11 454 491

Not 16 Övriga avsättningar

2018-12-31 2017-12-31

Avsatt till pensioner 1 700 183 1 175 696
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Not 17 Obeskattade reserver

2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 149 240 000 126 540 000

I obeskattade reserver ingår 22% uppskjuten skatt

Summa 149 240 000 126 540 000

Not 18 Skulder till kreditinstitut

2018-12-31 2017-12-31

Förfallotidpunkt

Inom ett år 80 000 000 50 000 000

Senare än ett men inom fem år 180 000 000 210 000 000

Senare än fem år 0 0

Summa 260 000 000 260 000 000

Not 19 Checkräkningskredit

2018-12-31 2017-12-31

Beviljad limit uppgår till 20 000 000 20 000 000

Outnyttjad del -33 552 227 -28 858 885

Utnyttjad kreditbelopp -13 552 227 -8 858 885

Företaget är ansluten till ett koncernkonto kopplat till Härryda kommun.

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Upplupna räntekostnader 300 667 365 364

Semesterlöner 616 490 689 102

Upplupna sociala avgifter 630 781 713 672

Övriga poster 12 579 457 7 349 875

Summa 14 127 394 9 118 013

Not 21 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

2018-12-31 2017-12-31

Avskrivningar 19 417 174 17 574 446

Vinst/förlust avyttring maskiner/inventarier -53 225 378 166

Avsättning för pension 524 487 -27 968

Summa 19 888 436 17 924 644

Not 22 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen.
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Not 23 Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade resultat 1 406 506 kr

Årets resultat 1 270 873 kr

Totalt 2 677 380 kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas, totalt 1 137 500 kr

I ny räkning överförs 1 539 880 kr

Summa 2 677 380 kr
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Gryaab AB

Postadress  
Box 8984 
402 74 Göteborg

Besöksadress  
Norra Fågelrovägen 3 
418 34 Göteborg

Fakturaadress  
Gryaab AB 
B720 
Intraservice 
405 38 Göteborg

Organisationsnummer 
556137-2177
Växel 031-64 74 00
E-post info@gryaab.se
Webbplats gryaab.se

Vid brådskande ärende  
efter öppettid,  
ring 031-368 70 70  
så får du kontakt med 
beredskapsgruppen.
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Årsredovisning

Gryaab måste följa ett 
antal miljökrav och villkor 

eftersom verksamheten är tillståndspliktig enligt 
miljöbalken. De viktigaste miljövillkoren gäller 
utsläpp av näringsämnena kväve och fosfor 

samt organiskt material.

Styrelse och verkställande direktör för Gryaab AB, organisationsnummer 
556137–2177, med säte i Göteborg lämnar härmed årsredovisning för 
räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

Förvaltningsberättelse
Ägarförhållanden
Gryaab är ett regionalt aktiebolag, 
med säte i Göteborg, som ägs av 
kommunerna Ale, Göteborg, Här-
ryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och 
Partille. Göteborgs stad är den största 
ägaren med cirka 71 procent. För ex-
akta uppgifter om ägarförhållandena, 
se not 19. Gryaab ingår i koncernen 
Göteborg Stadshus AB (organisa-
tionsnummer 556537–0888) som i 
sin tur ägs av Göteborgs stad. Moder-
företaget har sitt säte i Göteborg.

Information om verksamheten
Gryaab ansvarar för att avleda och 
behandla avloppsvatten från de an-
slutna kommunerna. 778 790 (763 
064) personer är anslutna till Rya-
verket. Dessutom är olika verksam-
heter, som till exempel industrier, 
skolor och sjukhus, anslutna. Avled-
ningen av kommunernas avlopps-
vatten sker via självfall i bergtunnlar 
som Gryaab äger och förvaltar. På 
Ryaverket renar vi avloppsvattnet 
och behandlar också det slam som 
avskiljs. Det renade vattnet släpps ut 
i Göta älvs mynning till havet.

I verksamheten ingår dessutom en 
slambehandlingsanläggning vid Syr-
håla och en komposteringsanläggning 
vid Vikan. För närvarande är anlägg-
ningen i Syrhåla avställd. Vid Vikan 
komposteras och mellanlagras slam.

Efter att avloppsvattnet har renats 
på Ryaverket leds en del av vattnet 
till Göteborg Energis värmepump-
sanläggning där värmen i vattnet 

utvinns. Därefter återförs vattnet 
till Gryaab innan det leds ut till 
Göta älv via Gryaabs utloppstun-
nel. Gryaab producerar också stora 
mängder biogas och levererar den till 
Göteborg Energi som uppgraderar 
biogasen till fordonsgaskvalitet.

Verksamheten finansieras genom 
avgifter från ägarkommunerna och in-
täkter från externa kunder. Avgifterna 
fastställs varje år av Gryaabs styrelse.

Gryaab måste följa ett antal mil-
jökrav och villkor eftersom verk-
samheten är tillståndspliktig enligt 
miljöbalken. De viktigaste mil-
jövillkoren gäller utsläpp av nä-
ringsämnena kväve och fosfor samt 
organiskt material. Miljövillkoren 
har fastställts som både riktvärden 
och gränsvärden. Länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet för verksamheten.

Viktiga händelser under 2018
Under 2018 uppfyllde Gryaab 
samtliga miljökrav med mycket god 
marginal. Halten i utgående vatten 
var för helåret:

Kväve: 6,0 mot riktvärde 10 (mg/l)

Fosfor: 0,22 mot riktvärde 0,3 (mg/l)

BOD7: 6,9 mot gränsvärde 10 (mg/l)

Gryaab behandlade 122 miljoner 
kubikmeter vatten på Ryaverket och 
producerade 30 783 ton slam som är 
godkänt för jordbruksanvändning 
enligt Revaqcertifieringen. Delar av 
slammet har spridits på åkermark 
under året och resten av slammet 

är planerat att spridas våren 2019. 
Det övriga slammet, 24 759 ton, 
komposterades.

Nya markytor för möjlig expansion 
av Ryaverket säkrades genom ett 
arrendeavtal med Göteborgs Hamn. 
Behov av expansion är i första hand 
beroende av vad det blir för krav i 
kommande miljötillstånd och i an-
dra hand av utvecklingen av mäng-
den tillskottsvatten till Ryaverket. 

Resultat och ekonomisk ställning
Gryaabs resultat uppgick till 4 638 
(6 416) tkr före bokslutsdispositioner 
och skatt, jämfört med budgeterat 
resultat – 4 215 tkr. Verksamhetens 
rörelsekostnader ökade med 2,7 
(26,5) mkr till 335,2 (332,5) mkr. 
Gryaabs driftkostnader ökade med 
4,7 mkr till 235,3 (230,6) mkr. 
Avgifterna uppgick till 321,0 (321,0) 
mkr. Övriga intäkter minskade med 
1,3 mkr och uppgick till 41,3 (43,7) 
mkr. Årets aktiveringar av projekt 
och inventarieinköp uppgår till 13,0 
(219,1) mkr. Pågående nyanlägg-
ningar uppgår till 21,3 (7,4) mkr. 

Gryaabs avskrivningar uppgår till 
100,0 (101,7) mkr. Anläggningarnas 
samlade anskaffningsvärde uppgår 
till 3 053 (3 042) mkr. Det bokförda 
värdet uppgår till 1 494 (1 567) mkr. 
Anläggningarnas försäkringsvärde 
har efter extern värdering fastställts 
till 5 298 mkr. Nyanskaffningsvär-
det för anläggningarna uppskattas 
till tio miljarder kronor. Den totala 
lånevolymen har minskat med 77 
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Flerårsöversikt 2018 2017  2016 2015 2014 

Nettoomsättning 360 264 358 983 342 413 335 797 330 986 

Rörelseresultat 28 134  32 247 43 225 28 779 32 128 

Balansomslutning 1 507 985 1 585 659 1 605 361 1 439 607 1 417 085 

Eget kapital 13 435 13 506 13 866 14 034 14 256 

Soliditet 5,8 % 5,3% 4,9 % 4,7 % 4,8 %

Antal tillsvidareanställda 98 94 95 94 93

Flerårsöversikt 

mkr till 1 348 (1 425) mkr. Balans-
omslutningen har minskat till 1 508 
(1 584) mkr.

Gryaab följer finansiella anvisningar 
som styrelsen beslutar om. De defi-
nierar mål, riktlinjer och principer 
för bolagets långsiktiga finansiering 
och skuldförvaltning. Gryaabs 
finansiering sker genom Göteborg 
stads koncernbank. Sedan tidigare 
har delar av Gryaabs lån räntesäkrats 
genom finansiella derivat. Dessa 
fasas ut allteftersom de förfaller och 
lånevolymen säkras centralt genom 
koncernbanken. 2018 har de finan-
siella kostnaderna uppgått till 23,8 
(26,1) mkr. Medelräntan under året 
var 1,7 (1,8) procent.

Gryaabs avgifter från ägarkommu-
nerna har uppgått till 321 (321) mkr. 
Avgiften fördelas så att 80 procent 
belastar kommunerna proportionellt 
mot debiterad vattenförbrukning med 
avledning till Gryaab och 20 procent 
fördelas proportionellt mot respektive 
kommuns andel av den totala avled-
ningen av spillvatten till Ryaverket.

Bolagets obeskattade reserver har 
ökat och uppgår till 94,3 (89,5) mkr. 
Soliditeten har ökat och uppgår till 
5,8 (5,3) procent. För 2018 hade 
verksamheten budgeterats med 
ett underskott. Med tanke på att 
resultatet efter finansiella poster 
gav ett överskott på 4,6 mkr, har 
verksamheten budgeterats med ett 
underskott på 2,6 mkr för 2019.

Medarbetare och organisation
Antalet tillsvidareanställda är 98 
personer, en ökning med fyra per-
soner vid årets utgång. Gryaab har 

flera rekryteringar för att ersätta per-
sonal som pensionerats eller lämnat 
verksamheten av andra skäl. Under 
2018 har fyra personer anställts på 
poster inom ledningsgruppen, vd, 
driftchef, avdelningschef projekt och 
planering, samt avdelningschef stab. 
Tre av dessa anställningar är intern-
rekryteringar och en är extern. 

I övrigt fortsätter organisationen att 
utvecklas och ett förbättrat samspel 
mellan olika avdelningar och funk-
tioner har varit, och kommer fortsät-
ta att vara, ett prioriterat område.

Arbetsmiljö och säkerhet
Gryaab har höga ambitioner inom 
arbetsmiljö och säkerhet. Anlägg-
ningarna förnyas kontinuerligt med 
fokus på ständiga förbättringar inom 
arbetsmiljöområdet.

Under 2018 inträffade en allvarlig 
arbetsmiljöolycka. Det var i sam-
band med ett svarvningsarbete som 
svarvgodset fick svarven i obalans så 
pass mycket att svarvgodset slog hårt 
mot operatörens hand med mycket 
kraftiga smärtor som följd. Operatö-
ren är helt återställd och är tillbaka i 
tjänst. Olyckan anmäldes till Arbets-
miljöverket. Gryaab såg allvarligt 
på det inträffade och har genomfört 
åtgärder för att en liknande händelse 
inte ska kunna hända igen.

Framtida utveckling
Gryaabs framtida utveckling 
beskrivs och analyseras varje år när 
verksamhetsplan och budget för 
följande verksamhetsår tas fram. 
I verksamhetsplanen ingår bland 
annat en ekonomisk långtidsplan för 
de närmaste fem åren. Den visar att 

Gryaabs utveckling, verksamhet och 
kostnader till största del påverkas av 
miljökrav som fastställts för verk-
samheten och de skärpta reningskrav 
som sannolikt kommer i framtiden. 
Långtidsplanen är även en del av 
Gryaabs budget och revideras varje 
år i samband med budgetarbetet.

Gryaabs avgift kommer fortsätta att 
öka de närmaste åren som en följd av 
pågående och planerade investering-
ar. I den femåriga ekonomiska lång-
tidsplanen uppskattar Gryaab att av-
giften till ägarkommunerna kommer 
att öka till knappt 345 mkr 2023. I 
planen ingår flera reinvesteringspro-
jekt för att bibehålla kvaliteten i den 
åldrande anläggningen. Dessutom 
ingår nyinvesteringsprojekt för att 
uppnå nya eller ökade krav. Investe-
ringsvolymen för de närmaste fem 
åren har uppskattats till 576 mkr.

Gryaabs arbete med slamdisponering 
följer styrelsens beslutade inriktning, 
vilket innebär att Gryaabs slam i för-
sta hand ska återföras i kretsloppet 
som gödning. Gryaab har certifierat 
verksamheten enligt Svenskt Vattens 
nationella certifieringssystem Revaq. 
Den långsiktiga målsättningen är 
att Gryaab ska återföra allt slam och 
ett delmål är att återföra hälften av 
slammet senast 2019. Framtida möj-
lighet av slamåterföring i kretsloppet 
utreds just nu i uppdrag av regering-
en. Den framtida slamdisponeringen 
är en fråga som har stor betydelse för 
kostnadsutvecklingen inom bolaget, 
eftersom det är en av de större kost-
naderna i driftbudgeten.
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Alla 
miljövillkor 
uppfylldes 

2018.

I Göteborgsregionen finns höga 
ambitioner om tillväxt och en aktuell 
fråga är om Gryaab kommer att klara 
belastningsökningen i framtiden. Det 
har även kommit förfrågningar från 
andra kommuner om att eventuellt 
få ansluta sig. Under 2019 förväntas 
Bollebygd att bli ny delägare. 

Kvalitet och miljö
Gryaabs verksamhet är tillstånds-
pliktig enligt miljöbalken. Avlopps-
reningsverket har verksamhetskod 
90.10 enligt miljöprövningsförord-
ningen (SFS 2013:251). Utöver det 
har Gryaab tillstånd att ta emot vissa 
mängder externt organiskt avfall, 
verksamhetskod 90.160 samt tillstånd 
att förvara slam i ett bergrummet i 
Syrhåla med verksamhetskod 90.300. 

2017 lämnade vi in en ansökan om 
nytt miljötillstånd för reningsverket 
och fick skicka in kompletteringar 
2018. Prövningsprocessen har bland 
annat medfört omfattande utred-
ningar av påverkan på recipient, 
reningsmöjligheter med befintlig och 
ny reningsteknik och flödesprognoser 
fram till 2030. 

Utredningarna visade att de höga 
flödena till Ryaverket har en stor 
påverkan på vilka villkor som kan 
uppnås inom befintlig fastighet. 
Därmed kommer villkoren i det nya 
miljötillståndet att ha stor betydelse 
för Gryaabs utveckling på kort och 
medellång sikt. Vissa kravskärpning-
ar går att hantera genom ytterligare 
optimeringar av vår nuvarande 

anläggning. Om kraven blir tuffa-
re än så kommer nya reningssteg 
behövas, på ny mark, vilket innebär 
stora investeringar som kommer att 
påverka VA-avgiften avsevärt för våra 
ägarkommuner. Nya markytor för 
möjlig expansion av Ryaverket säkra-
des under 2018 genom ett arrendeav-
tal med Göteborgs Hamn.

I december 2017 blev Gryaab ålagda 
att söka ett nytt miljötillstånd för 
hanteringen av slam i bergrummet 
vid Syrhåla. Gryaab har initierat en 
prövning hos Länsstyrelsen för att 
anläggningen ska uppfylla framtida 
miljökrav. Gryaab har i nuläget och i 
framtiden inget behov av slamdepo-
nering i Syrhåla och har därför även 
påbörjat en process för att avyttra 
anläggningen.

Hur Gryaab uppfyller miljövill-
koren redovisas i miljörapporterna 
för Ryaverket och Syrhåla, samt en 
årsrapport för tunnel Lerum. Alla 
miljövillkor uppfylldes 2018. 

Forskning och utveckling
Forsknings- och utvecklingsprojekt 
drivs i nära samarbete med universi-
tet, högskolor och andra institutioner. 
Samarbetet med Chalmers och Lunds 
tekniska högskola kring Gryaabs 
processer är väl etablerat och har gett 
väldigt goda resultat. Det nuvarande 
tvåårsavtalet gällde till och med halv-
årsskiftet 2019. Gryaabs ersättning 
till Chalmers och Lunds tekniska 
högskola uppgår till 0,6 mkr per år. 

Under 2018 har Gryaab anställt en 

industridoktorand i samarbete med 
Chalmers. Industridoktoranden 
arbetar med forskningsprojekt på 
temat "Framtidens hållbara avlopps-
vattenrening".

2018 har betydande forsknings- och 
utvecklingsinsatser fokuserats på 
utvecklingen av reningsmetoder 
för läkemedel samt möjligheter för 
slamhantering och -disponering. 
En betydande del av arbetet bedrivs 
inom forskningsklustret VA-teknik 
Södra, som stöds av Svenskt Vatten, 
men även i samarbete med andra 
forskningskluster och aktörer. Resul-
tat från dessa projekt har redovisats 
i olika internationella och nationella 
sammanhang.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står 
följande vinstmedel:

Balanserat resultat   4 305 421 

Årets resultat       -70 623 

Kronor    4 234 798

Styrelsen och verkställande  
direktören föreslår att:

I ny räkning överförs   4 234 798 

Kronor    4 234 798

Beträffande företagets resultat och 
ställning i övrigt, se efterföljande 
resultat- och balansräkningar, kassflö-
desanalyser samt tilläggsupplysningar. 

Alla belopp uttrycks i tusentals 
svenska kronor om inte annat anges.
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RESULTATRÄKNING
Not 2018 2017

Rörelsens intäkter 1

Nettoomsättning 2, 3 360 264 358 983

Aktiverat arbete för egen räkning 1 871 4 744

Övriga rörelseintäkter 1 227 971

Summa intäkter 363 362 364 698

Rörelsens kostnader   

Råvaror och förnödenheter −35 307 −34 119

Övriga externa kostnader 4, 6 −123 064 −116 974

Personalkostnader 5 −76 885 −79 506

Avskrivningar 1, 7 −99 972 −101 725

Övriga rörelsekostnader - −127

Summa kostnader −335 228 −332 451

Rörelseresultat 28 134 32 247

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  283 354

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 −23 779 −26 185

Finansiella poster netto −23 496 −25 831

Resultat efter finansiella poster 4 638 6 416

Bokslutsdispositioner  

Förändring av överavskrivningar −4 779 −6 776

Summa bokslutsdispositioner −4 779 −6 776

Resultat före skatt −141 −360

Skatter

Skatt på årets resultat 9 71 -

Årets resultat −70 −360
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Eget kapital och skulder Not 12/31/2018 2017-12-31

Eget kapital 19   

Aktiekapital  9 100 9 100

Reservfond 100 100

Fria reserver 4 305 4 666

Årets resultat  −70 −360

Summa eget kapital 13 435 13 506

Obeskattade reserver  

Avskrivningar utöver plan 20 94 290 89 511

Summa obeskattade reserver 94 290 89 511

Avsättningar 21

Avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser

850 906

Uppskjutna skatteskulder 1 042 1 113

Övriga avsättningar 6 100 6 100

Summa avsättningar 7 992 8 119

Långfristiga skulder

Skulder till Göteborgs stad 22 100 000 -

Checkräkningskredit mot Göteborgs stad 1 200 000 -

Summa långfristiga skulder  100 000 -

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag  603 596

Skulder till Göteborgs stad 22 0 750 000

Checkräkningskredit mot Göteborgs stad 22 47 862 675 467

Leverantörsskulder 24 565 19 808

Övriga kortfristiga skulder 6 067 1 223

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 13 171 25 309

Summa kortfristiga skulder 1 507 985 1 472 403

Summa skulder och eget kapital 1 507 985 1 583 539

BALANSRÄKNING
Tillgångar Not 12/31/2018 12/31/2017

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 4 993 5 605

Materiella anläggningstillgångar 11,12, 13,14 1 489 437 1 561 758

Finansiella anläggningstillgångar 15 2 530 2 530

Summa anläggningstillgångar 1 496 960 1 569 893

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 1 596 3 012

Fordringar koncernföretag 16 948 4 400

Skattefordringar 17 1 303 1 422

Övriga fordringar  3 649 1 122

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 18 3 529 3 690

Summa omsättningstillgångar 11 025 13 646

Summa tillgångar 1 507 985 1 583 539
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KASSAFLÖDESANALYS
2018 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 4 638 6 416

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 99 750 101 055

Betald skatt - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändring av rörelsekapital 104 388 107 471

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av rörelsefordringar 2 502 3 673

Kassaflöde från den löpande verksamheten 104 643 91 893

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar −27 038 −85 286

Försäljning av inventarier - 170

Avyttring av  övriga finansiella anläggningstillgångar -  -

Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar -  -

Kassaflöde från investeringsverksamheten −27 038 −85 116

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån - -

Amortering av skuld −650 000 −100 000

Amorteringar och lösta lån - -

Förändring av checkräkningskredit 572 395 93 187

Kassaflöde från finansieringsverksamheten −77 605 −6 813

Årets kassaflöde - −36

Likvida medel vid årets början - 36

Likvida medel vid årets slut - -

Vid årets utgång uppgår bolagets aktiekapital till 9 100 000 kr,  
fördelat på 9 100 aktier, samtliga med ett kvotvärde om 1000 kr per aktie.

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital

Belopp vid årets ingång 2017-01-01 9 100 100 4 833 −168 13 865

Disposition av föregående års resultat −168 168 0

Årets resultat −360 −360

Belopp vid årets utgång 2017-12-31 9 100 100 4 665 −360 13 505

Belopp vid årets ingång 2018-01-01 9 100 100 4 665 −360 13 505

Disposition av föregående års resultat −360 360 0

Årets resultat −70 −70

Belopp vid årets utgång 2018-12-31 9 100 100 4 305 −70 13 435

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen 
(1995:1544) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredo-
visning och koncernredovisning (K3).   

Resultaträkning

Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas. Intäkter redovisas i takt med att arbete och tjänster utförs.
KostnaderTillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. 
Dock har har uppställningen för kostnadsposterna,  
råvaror och förnödenheter samt övriga externa kostnader anpassats till  
moderbolagets riktlinjer över klassificering av kostnader. Det har medfört att 
jämförelsetalen för föregående år har förändrats, utan påverkan på redovisat 
resultat.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där Gryaab är leasingtagare redovisas som operationell 
leasing, oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften 
redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Låneutgifter    
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovi-
sas i posten räntekostnader och liknande resultatposter.

Avskrivningar
Immateriella eller materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över 
tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen 
beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de flesta fall utgörs av 
tillgångens anskaffningsvärde. Mark har inte någon begränsad nyttjandepe-
riod och skrivs därför inte av. När en komponent i en anläggningstillgång byts 
ut, utrangeras eventuellt kvarvarande del av den gamla komponenten. Den 
nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras med en ny avskrivningsplan. 
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Linjär 
avskrivningsmetod används för samtliga typer av immateriella/materiella 
tillgångar. Följande nyttjandetider tillämpas:

Dataprogram 3 år   

Byggnadsdelar 20 - 100 år   

Markanläggningar 20-50 år   

Tunnlar 100 år   

Ledningar 10 - 33 år   

Biogasanläggning 7 - 33 år   

Reningsverk 5 - 50 år   

Övriga maskiner och inventarier 3 - 20 år   

    

Inkomstskatter
Värdering av samtliga skattefordringar och skulder sker till nominellt belopp 
och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade. Under 
2018 har beslut fattats att sänka skattesatsen i två steg. Under åren 2019 

Tilläggsupplysningar
- 2020 gäller skattesats 21,4% och under åren 2021 och framåt gäller skat-
tesatsen 20,6 %. De skatteskulder/skattefordringar som förväntas realiseras 
under åren 2019-2020 värderas således till 21,4 % samtidigt som övriga 
poster värderas till 20,6%. Aktuell skatt samt uppskjuten skatt redovisas i re-
sultaträkningen om inte skatten kan hänföras till en händelse eller transaktion 
som redovisas direkt i eget kapital.

Balansräkning
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen 
om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar, som är förknippade 
med tillgången, sannolikt kommer att tillfalla bolaget och anskaffningsvärdet 
kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till 
anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar.

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärde ingår inköpspriset och utgifter som direkt kan hänföras 
till inköpet och syftar till att få tillgången på plats och i skick för att utnyttjas 
i enlighet med bolagets avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter 
räknas leverans, hantering, installation och montering samt aktiverat arbete 
för egen räkning och konsulttjänster. Anskaffningsvärdet reduceras med 
offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med 
förfallodag mer än tolv månader efter balansdagen. Fordringar tas upp till det 
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra 
fordringar.

Finansiella skulder - redovisning och värdering
Bolaget har valt att inte redovisa finansiella instrument till verkligt värde utan 
tillämpar en metod med utgångspunkt i anskaffningsvärde i enlighet med ka-
pitel 11 - finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärde i BFNAR 
2012:1 (K3)

Säkringsredovisning
Bolaget tillämpar säkringsredovisning i syfte att minska fluktuationen i resulta-
tet som en följd av säkring av ränterisker. Omvärdering sker inte av den säkra-
de posten om det finns en motsatt värdeförändring på säkringsinstrumentet. 
Bolaget har ränteswappar för att säkra kassaflöden som kan hänföras till lån 
med rörlig ränta. Vid kassaflödessäkring redovisas erlagd respektive erhållen 
ränta på säkringsinstrumentet i samma period som räntan på den säkrade
posten redovisas.

Avsättningar
Gryaab gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och 
en tillförlitlig uppskattning avbeloppet kan göras.

Uppskattningar och bedömningar
Gryaab gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattning-
ar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitions-
mässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Uppskattningarna och 
antaganden ses över regelbundet. Eventuella ändringar redovisas i den period 
ändringen görs, om den endast påverkar den perioden. Påverkar ändringen 
både den aktuella och framtida perioder, görs ändringen i samtliga perioder.

Noter
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NOT 2 NETTOOMSÄTTNING 

Bolagets huvudsakliga intäkter kommer från debiterade avgifter till 
anslutna ägarkommuner. De uppgår till 321 000 (321 000) tkr.

NOT 3 FÖRSÄLJNING OCH INKÖP MELLAN KONCERNFÖRETAG 

Bolaget har haft intäkter från koncernbolag uppgående till 30 086
(28 252) tkr. Av bolagets totala inköp kommer 27 507 (13 317) tkr från 
koncernbolag.

Kommun  Slutlig avgift  Andel %

Ale 7 036 2,2%

Göteborg 247 081 77,0%

Härryda 9 185 2,9%

Lerum 10 718 3,3%

Kungälv 11 027 3,4%

Mölndal 23 206 7,2%

Partille 12 747 4,0%

 321 000 100,0% 

NOT 4 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR TILL REVISORER   
Förtroendevalda revisorer 2018  2017

Revisionsuppdrag 151  148
Andra uppdrag    -  -
   
Externa revisorer   
Revisionsuppdrag 111  144

NOT 5 BOLAGETS PERSONAL 

Antal anställda är 103 (108) personer, fördelat på 32 (34) kvinnor  
och 71 (74) män.

Löner, andra ersättningar 
och sociala kostnader:  2018  2017

Löner och ersättningar  49 258  50 230

varav utbetald pension  120  120

Sociala kostnader  23 235  24 640

varav pensionskostnader  6 159  6 214
Summa  72 493  74 870

Löner, andra ersättningar fördelat mellan styrelsemedlemmar och
verkställande direktör samt övriga anställda:  2018 2017

Styrelse och vd  1 675 1 490

Övriga anställda  47 583  48 740

Gryaab AB:s verkställande direktör har för 2018 erhållit lön om 1 140 
435 kronor. Premie för tjänstepension, enligt individuellt chefsavtal för 
företagschefer inom Göteborgs Stad, har uppgått till 286 700 kronor. 
Premie för sjukvårdsförsäkring har erlagts med 25 385 kronor.

Med verkställande direktören har avtal träffats om avgångsvederlag upp-
gående till 6-12 månadslöner beroende på anställningstid vid uppsägningen.

Företagsledningen består av sex personer, fyra kvinnor och två män. Styrelsen 
har sju ledamöter och fem ersättare samt tre fackliga representanter. 

Sjukfrånvaron har under året varit 2,8 (3,2) % varav sjukfrånvaro som varat 
mer än 60 dagar var 0,4 (1,2) %. Sjukfrånvaron för kvinnor var 3,3 (5,6) % och 
för män 2,5 (1,6) %.

Upplysning om sjukfrånvaro 2018 2017

34 år och yngre 4,6% 4,4%

35 - 49 år 3,2% 3,9%

50 år och äldre 1,6% 1,5%

NOT 6   OPERATIONELLA LEASINGAVTAL 

Framtida minimileasingavgifter som skall erläggas 
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: 2018 2017

  

Förfaller till betalning inom ett år 184  186

Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 184  418

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 584  771

NOT 7   AVSKRIVNINGAR AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  

Avskrivning av immateriella 
anläggningstillgångar 2018 2017

Programvaror 1 882 1 670
Summa 1 882 1 670
Avskrivning av materiella 
anläggningstillgångar 2018 2017

Byggnader och mark 29 640 26 812

Maskiner och andra tekniska anläggningar 65 279 69 877

Inventarier, verktyg och installationer 3 171 3 366
Summa 98 090 100 055

NOT 8   RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 

 2018  2017

Räntekostnader, övriga 23 779 26 185

Summa 23 779 26 185

NOT 9   SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 
 2018 2017

Aktuell skatt - -

Uppskjuten skatt 71 -

Skatt på årets resultat 71 -

  

Redovisat resultat före skatt −141 −360

   

Förändring uppskjuten skatt 71 -

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) 31 79

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader −47 −81

Outnyttjat underskott från föregående år 16 2
Redovisad skattekostnad 71 -

NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
 12/31/2018 12/31/2017

Ingående anskaffningsvärde 7 819 7 819

Inköp 1 270  -

Utgående anskaffningsvärden 9 089 7 819

   

Ingående avskrivningar   - -

Ingående avskrivningar   −2 214 −544

Årets avskrivningar   −1 882 −1 670

Utgående ackumulerade avskrivningar −4 096 −2 214

   

Utgående planenligt restvärde  4 993 5 605

NOT 11 BYGGNADER OCH MARK 

 12/31/2018 12/31/2017

Ingående anskaffningsvärde 883 902  737 591

Inköp 4 890  146 311

Försäljning / utrangeringar −10 -
Utgående anskaffningsvärden 888 782  883 902

   

Ingående avskrivningar −154 661  −127 849

Årets avskrivningar −29 640  −26 812

Försäljning / utrangeringar 10 -

Utgående ackumulerade avskrivningar −184 291  −154 661

   
Utgående planenligt restvärde  704 491 729 241
Bolaget äger fastigheten Färjestaden 20:6 som är oljeförorenad och saknar 
byggrätt enligt detaljplan  och har åsatts ett taxeringsvärde under 1 000 kr 
samt fastigheterna Sjövalla 1:124 och 1:130 i Mölndals kommun värderade till 
under 1 000 kr.

10   Gryaab   ·   Årsredovisning Page 247 of 530



NOT 12 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 
 12/31/2018 12/31/2017

Ingående anskaffningsvärde 2 112 634 2 054 234

Inköp 6 159 66 088

Försäljning / utrangeringar −70 −7 688

Utgående anskaffningsvärden 2 118 723 2 112 634

Ingående avskrivningar -1 237 631 -1 170 133

Årets avskrivningar -62 189 -67 498

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 299 820 -1 237 631

     

Utgående planenligt restvärde  812 814 816 603

Anläggningarna är uppförda på mark ägd av Göteborgs stad.

NOT 13 INVENTARIER, VERKTYG, INSTALLATIONER OCH FORDON 

 12/31/2018 12/31/2017

Ingående anskaffningsvärde 45 250  41 072

Inköp 718  6 677

Försäljningar / Utrangeringar −1 000 −2 499

Utgående anskaffningsvärden 44 968  45 250

 

Ingående avskrivningar −32 886 −31 576

Årets avskrivningar −3 172 −3 366

Försäljningar / Utrangeringar 1 000 2 056

Utgående ackumulerade avskrivningar −35 058  −32 886

   

Utgående planenligt restvärde  9 910  12 364
   
NOT 14 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR 

 12/31/2018 12/31/2017

Ingående anskaffningsvärde 7 340 141 130

Årets nettoanskaffning 14 002 −133 790

Utgående anskaffningsvärden 21 342 7 340

Avser pågående projekt som inte färdigställts per bokslutsdagen. I anskaff-
ningskostnaden ingår externa inköp och aktivering av eget arbete till beräknad 
självkostnad. Projekten aktiveras löpande och omklassificeras vid färdigstäl-
lande under tillämplig rubrik. Bolaget har från och med 2005 aktiverat eget 
arbete i investeringsprojekt. Under året har 1 871 (4 744) tkr aktiverats.

NOT 15   FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  
Gryaab äger en andel i bostadsrättsföreningen Brf Björkdalen i Tanumstrand, 
Grebbestad.   
  12/31/2018 12/31/2017

Andel bostadsrättförening 2 530 2 530
Summa 2 530 2 530

NOT 16 FORDRINGAR KONCERNFÖRETAG 

Avser kundfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter avseende 
bolag tillhörande Göteborg stad 948 (4 400). 

NOT 17 SKATTEFORDRINGAR 

Avser under året erlagd preliminärskatt minskat med årets kostnader för 
särskild löneskatt och avkastningsskatt.

NOT 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 

Förutbetalda kostnader är 2 195 (1 787)  
och upplupna intäkter 1 334 (1 903).

NOT 19 ÄGARSTRUKTUR OCH ANTALET AKTIER 

 12/31/2018   

Ale kommun 307   

Göteborgs kommun 6 500   

Härryda kommun 256   

Kungälvs kommun 498   

Lerums kommun 435   

Mölndals kommun 720   

Partille kommun 384   

Summa 9 100  

NOT 20 OBESKATTADE RESERVER 

 12/31/2018 12/31/2017

Ackumulerad skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och avskrivningar enligt plan 94 290 89 511

Summa 94 290 89 511

NOT 21   AVSÄTTNINGAR 

 Pensioner Skatter Marksanering

Ingående balans 2018-01-01 906 1 113 6 100

Årets avsättningar/ upplösning −56 −71 -

Utgående balans 2018-12-31 850 1 042 6 100

Avsättningarna utgörs av pensionsförpliktelser enligt tryggandelagen, 
uppskjuten skatt vid övergång till komponentavskrivning av byggnader 
enligt K3 regelverk. Årets upplösning avser ändrad skattesats till 20,6% . 
Marksanering avser bedömda kostnader för sanering av förorenad mark vid 
förvärv av fastigheten Göteborg Färjestaden 20:6. 

NOT 22 LÅNGFRISTIGA SKULDER 

Förfallotidpunkt 12/31/2018 12/31/2017

Mellan ett till fem år från balansdagen 100 000 -

 100 000 -

Bolaget har säkrat finansieringen genom långfristiga lån på 100 000 tkr från 
Göteborgs stad. Vidare har företaget en checkräkningskredit på 1 247 862 
tkr. Långivare är Göteborgs stad, limiten uppgår för närvarande till 1 350 
000 tkr. Checkräkningskrediten redovisas som skuld till Göteborgs stad i 
balansräkningen, varav 1 200 000 tkr, redovisas som långfristig skuld och 
resterande 47 862 tkr redovisas som kortfristig skuld. Inga förpliketelser om 
amortering finns för närvarande i avtalet gällande checkräkningskrediten.

NOT 23 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

 12/31/2018 12/31/2017

Upplupna personalkostnader 4 149 3 978

Upplupna räntor 1 394 7 879

Upplupna energikostnader 2 410 3 777

Övriga upplupna kostnader 5 218 9 675
Summa 13 171 25 309

NOT 24 DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST        

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr)   

Balansead vinst 4 305 421   

Årest resultat −70 623   
Summa 4 234 798 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att   

i ny räkning överförs 4 234 798   
Summa 4 234 798

NOT 25 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Inga händelser har inträffat efter räkenskapets utgång före undertecknandet 
av denna årsredovisning som är väsentliga.

NOT 26 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Transaktioner mellan företaget och dess närstående bolag har skett på mark-
nadsmässiga grunder. Några transaktioner med ledande befattningshavare 
eller nyckelpersoner utöver lön och ersättningar har inte förekommit.

NOT 27 STÄLLDA SÄKERHETER SAMT EVENTUALFÖRPLIKTELSER 

 12/31/2018 12/31/2017

Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

Noter
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Revisionsberättelse
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av års¬redovis¬ningen för GRYAAB AB 
för räkenskaps¬året 2018. 

Enligt vår uppfattning har års¬redovisningen upprättats i en-
lig¬het med årsredovisnings¬lagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rätt¬visande bild av GRYAAB ABs finansiella ställning 
per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och 
kassa-flöde för året enligt års¬redovisnings¬lagen. Förvalt-
nings-berättelsen är för¬enlig med års¬redo¬vis¬ningens övriga 
delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-räkning-
en och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till GRYAAB AB enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen består av 
Årsrapport 2018, men innefattar inte års¬redo¬visningen och vår 
revisions¬berättelse avseende denna.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar 
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oför-enlig med års¬redo-
visningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga fel¬aktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att års¬redovisningen upprättas och att den ger en rätt-visande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-ställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändig för att upprätta en års¬redo¬visning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för¬måga 
att fortsätta verk¬samheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fort¬sätta verksam-

heten och att använda antagandet om fort¬satt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställan-
de direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verk¬sam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års¬re-
do-visningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel¬ak-
tig-heter, vare sig dessa beror på oegent¬ligheter eller på fel, och 
att lämna en revisions¬berättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlig¬he-
ter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsam-
mans rimligen kan förvän¬tas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i års¬redo-visningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga fel¬ak-
tig-heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent-
lig-heter eller på fel, utformar och utför gransknings¬-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisions¬bevis som är tillräckliga och ändamåls¬enliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig fel¬aktighet till följd av oegentlig¬he-
ter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, 
eftersom oegentlig¬heter kan innefatta agerande i maskopi, 
för-falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsido¬sättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utfor-
ma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
om-ständigheterna, men inte för att uttala oss om effekti-
vi-teten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redo¬visningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verk-ställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av års¬redo¬vis¬ningen. Vi drar 
också en slutsats, med grund i de in¬hämtade revisions-
¬bevisen, om det finns någon väsentlig osäker¬hetsfaktor 
som avser sådana händelser eller för¬hållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsät-
ta verk-samheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhets¬faktor, måste vi i revisions¬berät-
telsen fästa upp¬märk¬samheten på upp¬lysningarna i 
års¬redovisningen om den väsentliga osäkerhets¬faktorn 
eller, om sådana upp-lysningar är otill-räckliga, modi¬fiera 
uttalan¬det om års¬redo-visningen. Våra slutsatser baseras 
på de revisions¬bevis som inhämtas fram till datumet för 
revisions¬berättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
för¬hållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

Till bolagsstämman i Gryaab AB, org.nr 556137-2177
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• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däri¬bland upplys¬-
ning-arna, och om års¬redovis¬ningen återger de under¬lig-
gande trans¬aktionerna och händelserna på ett sätt som ger 
en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författ-
ningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt¬ning 
för GRYAAB AB för räken¬skap¬såret 2018 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda¬möter och 
verkställande direktören ansvars¬frihet för räken¬skaps¬året.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt an-
svar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till GRYAAB AB enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi¬tioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsoliderings¬behov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fort-löpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets eko¬nomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett be¬tryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel¬sens 
riktlinjer och an¬visningar och bland annat vidta de åt¬gärder 
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full¬göras i 
överensstämmelse med lag och för att medels¬förvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelse¬ledamot eller verkställande direktören i något väsent-ligt 
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
för-summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räken¬skaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår pro-
fessionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsent¬lighet. 
Det innebär att vi fokuserar gransk¬ningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verk¬samheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, be-
sluts¬underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvars¬frihet. Som under¬lag för 
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Göteborg den 8 februari 2019

Ernst & Young AB

Hans Gavin

Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport 
för år 2018
Till årsstämman i Gryaab AB 
org.nr 556137-2177

Till kommunfullmäktige i ägarkommunerna för kännedom

Vi, lekmannarevisorer utsedda av årsstämman, har granskat Gryaab AB:s 
verksamhet under år 2017.

Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med lagar och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv.

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska och bedöma om bolagets 
verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revi-
sionssed i kommunal verksamhet och med beaktande av de beslut kommun-
fullmäktige och årsstämman fattat. En sammanfattning av utförd granskning 
har överlämnats till bolagets styrelse och verkställande direktör i en gransk-
ningsredogörelse. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll 
har varit tillräcklig.

Göteborg  den 10 februari  2017

 

Bengt Bivall    Bengt Rundberg 

av årsstämman    av årsstämman

utsedd lekmannarevisor   utsedd lekmannarevisor
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Övre raden från vänster
Olle Adolfsson (S) Lerum, ordinarie, Bengt Johansson (M) Härry-

da, ordinarie, Tomas Karlsson (M) Göteborg, suppleant, Lars-Erik 

Stefansson (Kommunal), Karin van der Salm (vd Gryaab), Mehdi 

Basiri (Saco-SI).

Nedre raden från vänster
Nedre raden från vänster: Gun Kristiansson (S) Mölndal, ordinarie, 

Catrin Björkman (MP) Göteborg, första vice ordförande, Isabelle 

Asadian Falahieh (S) Partille, suppleant, Peter Rundström (V) 

Göteborg, ordförande, Claes Johansson (M) Göteborg, andre vice 

ordförande, Kent Wängstedt (S) Göteborg, suppleant, Kent Aulin, 

(MP) Kungälv, suppleant Jenny Eriksson (Vision), Mårten Tagaeus, 

styrelsens sekreterare. 

Frånvarande
Stefan Sjöblom (Vision), Jan Skog (M) Ale, suppleant, Svante 

Bergh (M) Göteborg, ordinarie.

Revisor
Hans Gavin, Ernst & Young

Lekmannarevisorer

Bengt Bivall (V) Göteborg, ordinarie

Bengt Rundberg (L) Partille, ordinarie

Gun Cederborg (V) Göteborg, suppleant

Kjell Bertil Johansson (M) Ale, suppleant

Tekniska och ekonomiska delegationen
Delegationerna består av tjänstemän från Gryaabs

ägarkommuner. Delegationerna träffas tre gånger

per år och diskuterar gemensamma frågor.

Styrelsen
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för ett renare hav

Spola bara ner kiss, bajs  
och toapapper i toaletten 
Tamponger, kondomer, bomullspinnar, pappers-
handdukar och annat skräp hör hemma i pappers-
korgen. Varje dag kommer nästan 2 000 kilo skräp 
till Ryaverket, onödigt eller hur? 

Städa, diska  
och tvätta med 
rent samvete 
Om du väljer miljömärkta produk-
ter kan du vara säker på att de inte 
innehåller ämnen som skadar bakte-
rierna som hjälper oss att rena vattnet 
på Ryaverket. Dessutom räcker det 
att använda lite, eftersom vi har mjukt 
vatten i Göteborgsregionen. Bra för 
både plånboken och miljön! Lämna in  

överblivna kemikalier 

och andra farliga ämnen till en miljöstation. Miljö- 
stationer finns på återvinningscentraler och på en del 
bensinstationer. Reningsverken finns till för att 
ta hand om kväve, fosfor och organiskt material, 
inte aceton eller målarfärg.

Fett hör inte  
hemma i avloppet 
När det kallnar och stelnar kan det orsaka stopp i 
rör och pumpar. I värsta fall blir det översvämning 
hos dig eller din granne. Torka ur stekpannan 
innan du diskar den. Om du har friterat, häll 
den överblivna oljan i en förpackning och 
släng den i de vanliga soporna.

Gryaab AB  Box 8984, 402 74 Göteborg, gryaab.se    Besöksadress Norra Fågelrovägen 3, 418 34 Göteborg   Växel 031-64 74 00, info@gryaab.se

CERTIFIERAD
ISO 14001

Ledningssystem för miljö

Certif ierad
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2018 / Hållbarhetsredovisning

Gryaab
gryaab.se

Så renar vi ditt  
avloppsvatten

Vd-ord: ”Vår goda samverkan 
är nyckeln till de strålande 
reningsresultaten”

Brett samarbete vid  
långsiktig framtidsplanering
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71%7
• Svenskt vatten
• Föreningen vatten 
• IWA, International Water Association
• Bohuskustens vattenvårdsförbund
• Göta älvs vattenvårdsförbund
• EurEau

Vi håller oss uppdaterade 
genom att delta i :

Omvärldsbevakning och forskningsstöd
Gryaab omvärldsbevakar ständigt för att följa den senaste 
forskningen och utvecklingen av nya reningsmetoder. Vi fort-
sätter att stödja högskoleforskning inom områden av vikt för 
Ryaverkets framtida reningsprocesser och framtida håll bara 
avloppsrening i Göteborgsregionen. Stödet fördelas mellan 
Chalmers tekniska högskola och Lunds tekniska högskola.

9843
T I L L S V I D A R E A N S TÄ L L D AO L I K A  Y R K E N

ÄG A R K O M M U N E R ÄG S  AV  G Ö T E B O R G S  S TA D
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Det här
är Gryaab
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778 790
PERSONERS AVLOPPSVAT TEN

Gryaab jobbar för ett  
renare hav och en bättre miljö
Gryaab tar hand om avloppsvattnet från knappt 
780 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, 
Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Av-
loppsvattnet leds genom ett tunnelsystem till 
Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot 
vatten från industrier, men det vattnet får inte 
innehålla mer föroreningar än spillvattnet från 
hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar 

bort en stor del av de näringsämnen som bidrar 
till övergödningen i havet och återför det i krets-
loppet i form av biogas och behandlat slam. Det 
renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna 
vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behö-
ver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola 
ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper 
du både Gryaab och havet.
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Värdegrund med fokus på samarbete  
– för miljöns skull 
Gryaab är en verksamhet som gör 
något bra och positivt – vi renar 
avloppsvatten – och resultatet är ett 
renare hav och en bättre miljö. Allt 
det vi gör går i slutändan ut på just 
det. Genom ett öppet och positivt 

synsätt skapar Gryaab förutsättningar 
för en arbetsmiljö där vi trivs och 
mår bra. När vi mår bra gör vi också 
ett bättre jobb! Ett starkt engage-
mang är något som kännetecknar 
Gryaab och i en öppen och positiv 

miljö kan engagemanget växa. De 
här tre nyckelorden; öppen, positiv 
och engagerad, bildar Gryaabs vär-
degrund. Vi som arbetar här har alla 
lika stort ansvar för att arbeta så att 
den upprätthålls.

öppen

positiv

engagerad

Tillsammans 
för ett renare hav

G
ry

aa
bs n

yckelord G
ry

aa
bs n

yckelord

Gryaabs nyckelord

Medarbetarskap och ledarskap 
Oavsett vilken funktion du har i Gryaabs organisation, har vi alla 
en gemensam värdegrund. Det betyder att medarbetarskapet och 
ledarskapet kännetecknas av samma värderingar. 

Gryaabs värdegrund
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Som ett regionalt bolag är öppenhet 
centralt. Det handlar både om hur vi 
bemöter vår omvärld och om hur vi på 
Gryaab bemöter varandra. Genom 
att vi är öppna kan människor känna 
förtroende för att Gryaab tar hand 
om avloppsvattnet på ett bra sätt och 
känna att deras egen insats är viktig. 
Vi som arbetar på Gryaab är öppna 
och lyhörda mot varandra för att dela 
kunskap. Utveckling kräver nytänkande, 
öppenhet och utrymme för olikheter.

Vår verksamhet leder 
till ett renare hav. Vi 
kommunicerar positivt 
utan pekpinnar både 
internt och externt och 
strävar alltid efter att 
skapa dialog.

öppen

positiv

Vi vet vårt uppdrag och 
vilka vi är till för. Alla 
medarbetare på Gryaab 
har ett stort ansvar och 
engagemang och vi jobbar 
aktivt för en hållbar framtid. 
Genom vår kommunikation 
vill vi engagera allmänheten  
att agera avloppsvänligt.engagerad
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Göteborgs stad är vår största 
ägare med cirka 71 procent.

Övriga ägarkommuner äger 
resterande 29 procent.

29%

71%
GÖTEBORGS STAD

ALE KOMMUN • HÄRRYDA KOMMUN 
KUNGÄLVS KOMMUN • LERUMS KOMMUN 

MÖLNDALS STAD • PARTILLE KOMMUN

8   Gryaab   ·   Det här är Gryaab Page 263 of 530



Hållbarhetsarbetet styrs på olika 
nivåer inom Gryaabs organisation. 

Våra ägarkommuner har gemensamt 
tagit fram ett ägardirektiv som anger 
vårt uppdrag. Göteborgs stad är vår 
största ägare med cirka 71 procent 
och är den ägare som har flest mål, 
program, policyer och riktlinjer 
som Gryaab ska följa. Därför har 
Göteborgs stads krav och förvänt-

ningar en mer framträdande roll i 
Gryaabs arbete jämfört med övriga 
ägarkommuner, som tillsammans 
äger resterande 29 procent. För 
att konkretisera vad Gryaab ska 
fokusera på tar styrelsen, som utses 
av årsstämman, årligen fram ett in-
riktningsdokument som vår vd styr 
verksamheten efter. 

Ägarförhållanden och organisation

Ale 
kommun

Göteborgs 
stad

Härryda 
kommun

Kungälvs 
kommun

Lerums     
kommun

Mölndals stad
Partille 

kommun

Styrelse

Stab

Vd

Utveckling,
kvalitet och miljö

Drift Projekt och planering
Teknisk 

försörjning

Senior advisor

Styrelsen tar 
varje år fram  

inriktningar som vår 
vd styr verksamheten 

efter. 
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Karin 
van der Salm 
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VD HAR ORDET

Flera nya anläggningsdelar togs i 
drift under 2017, vilket gett strå-
lande reningsresultat och målupp-
fyllelse under 2018. Nyckeln till 
detta tror jag är vår goda sam-
verkan inom organisationen och 
mellan människor och teknik.

Vi klarade våra utsläppsvillkor med 
mycket god marginal och ser fortsatt 
en tydlig minskning av kväveutsläpp 
som följd av vårt nya kväverenings-
steg, där nu även rejektvattenbe-
handlingen är driftsatt. Vi klarade 
även vårt interna mål på återföring av 
slam till jordbruk, som bidrar till den 
cirkulära ekonomin som vi anser är 
nyckeln till en hållbar framtid.

Hållbarhet för oss är att ha balans 
mellan miljöpåverkan, ekonomi och 
sociala aspekter, så att vi kan utföra 
vårt uppdrag nu och i framtiden. 
2018 tog vi ett stort steg i våra 
processer för styrning och ledning. 
Gryaabs styrelse har jobbat fram ett 
inriktningsdokument för 2019 som 
kopplas till våra väsentliga hållbar-
hetsfrågor. Det kommer att ge en 
tydlig riktning för att kunna ta de 
rätta besluten inom organisationen. 
Det gör det också lättare för varje 
medarbetare att förstå hur de bidrar 
till helheten. Under 2019 förväntar 
jag mig att målstyrningen blir ännu 
tydligare.

Organisationen
Det har hänt mycket nytt inom orga-
nisationen under året. Genomgående 
ser jag en struktur, med en lärgirighet 
och ett stort engagemang hos både 
ledare och medarbetare, som bidrar 

till att skapa interna karriärvägar. 
Det har tillkommit både externa och 
interna personer till Gryaabs ledning 
som gör att vi fått en ännu bättre 
blandning av erfarenheter, yrkeskun-
skaper och synsätt. Nu har vi en stark 
organisation som är öppen, engagerad 
och positiv. Det är nyckeln till att 
kunna ta oss an svåra utmaningar på 
ett hållbart sätt.

Vi arbetar vidare med att stärka vår 
positiva arbetsmiljö med hjälp av 
arbetsgruppen the Copycats! Läs 
mer om hur de gör Gryaab till en 
ännu bättre arbetsplats på sidan 41.

Utmaningar i framtiden
Ansökan om ett nytt miljötillstånd 
lämnades in 2017 och under våren 
2019 väntas beslut i miljöprövnings-
delegationen. Villkoren i det nya 
miljötillståndet kommer att ha stor 
betydelse för Gryaabs utveckling 
på kort och medellång sikt. Vissa 
kravskärp ningar går att hantera 
genom ytter ligare optimeringar av 
vår nuvarande anläggning. Om 
kraven blir strängare än så kommer 
nya reningssteg behövas, på ny mark, 
vilket innebär stora investeringar som 
kommer att påverka VA-avgiften för 
våra ägarkommuner. Under 2018 
säkrade Gryaab mark i anslutning 
till Ryaverket för framtida expansion 
genom ett arrendeavtal.

På längre sikt styrs Gryaabs utveck-
ling av mängden tillskottsvatten. 
Ökade flöden påverkar reningsresul-
taten och havet negativt. Den torra 
sommaren var därför positiv för 
Gryaab. Ungefär 20 procent mindre 

fosfor och kväve och 10 procent 
mindre BOD släpptes ut till havet 
under sommaren. Ett mycket gott 
incitament att fortsätta det positiva 
arbetet som pågår uppströms Ryaverket 
för att minska mängden tillskotts-
vatten.

Slamfrågan har varit i fokus under 
2018, efter att regeringen i juli 
beslutade om att tillsätta en utred-
ning om användning av avloppsslam 
i jordbruk. Utredningen ska bland 
annat undersöka ett förbud mot 
användning av slam som gödsel-
medel inom jordbruket samtidigt 
som krav på fosforåtervinning införs. 
Ett förbud skulle kunna leda till 
högre kostnader för slamhanteringen 
i framtiden. Gryaab följer och bidrar 
till utredningen genom Svenskt 
Vatten och gör en översyn av Gryaab 
slamstrategi. I väntan på utredningen 
fortsätter Gryaab att producera Reva-
qslam som återförs till jordbruket.

Allt som allt har det varit ett mycket 
bra år med rekordlåga utsläpp till 
vårt fina hav. Det vill jag tacka alla 
engagerade medarbetare på Gryaab 
för. Vi ser fram emot ett spännande 
2019 där vi bland annat genom ett 
nytt miljötillstånd får svar på hur 
vår framtid ser ut.

"Hållbarhet för oss är 
att  ha balans mellan 

miljöpåverkan, ekonomi 
och sociala aspekter."
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Gryaabs intressenter
För att kunna prioritera bland alla 
hållbarhetsfrågor som Gryaab 
berörs av, tar vi bland annat hjälp 
av våra intressenter. 

Intressenter är de aktörer som kan 
påverka Gryaabs hållbarhetsarbete, 

eller att det Gryaab gör kan påverka 
dem. För att kunna leva upp till 
våra intressenters förväntningar har 
vi genom bland annat intervjuer, 
enkätundersökningar och worksho-
par tagit reda på vilka områden de 
tycker är viktiga. De aktörer som vi 

bedömer påverkar oss i hög grad och/
eller påverkas av oss är våra priorite-
rade intressenter. Dessa kan delas in 
i följande grupper: våra medarbetare, 
VA-huvudmän, ägare, myndigheter 
och abonnenter. 

Intressenter Främsta kommunikationsvägar Viktiga frågor

Medarbetare • Medarbetarsamtal

• Regelbundna avdelningsmöten

• Hållbarhetsenkät (vart 3:e år)

• NMI (vartannat år), HME och KOMI

• Medarbetarnas hälsa och säkerhet 

• Lika lön mellan kvinnor och män

• Motverka diskriminering

• Biologisk mångfald

Ägare • Ägardirektiv

• Ägardialoger (en gång per år)

• Inriktningsdokument

• Utsläpp till vatten

• Tillvarata näring, biogas och värme i 
avloppsvattnet

• Kostnadseffektivitet

• Samarbete och medverka till forskning

VA-huvudmän 
(förvaltningar hos kommunerna  
som äger avloppsanläggningar)

• Teknisk och ekonomisk delegation     
(möte 3 gånger per år)

• Intervjuer 

• Medarbetarnas hälsa och säkerhet 

• Utsläpp till vatten

• Gryaabs ekonomiska resultat

• Mångfald på arbetsmarknaden

Myndigheter • Inspektioner

• Tillstånd och anmälningar

• Följa lagkrav

• Följa villkor i tillståndet

Abonnenter 
(personer, företag och  
verksamheter som skickar  
sitt avloppsvatten till Gryaab)

• Studiebesök

• Intervjuer (vart 3:e år)

• Dialoger med företag

• Gryaabs ekonomiska resultat

• Utsläpp till vatten

• Biologisk mångfald

• Avfall
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Intressenter
= grupper av människor 

som kan påverka Gryaabs 
hållbarhetsarbete alternativt 

att det Gryaab gör kan 
påverka dem.  
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Gryaabs väsentliga
hållbarhetsfrågor

Vattenbehandling

Slambehandling

Klimat och energi

Uppströmsarbete

Resurshushållning

Arbetsmiljö och hälsa

Jämlikt Gryaab

Ekonomi  
och oegentligheter

Frågor som är 
mest väsentl iga 
för Gryaab

För att Gryaab ska kunna bedriva 
hållbarhetsarbetet på ett effektivt 
sätt måste fokus ligga på de frågor 
som är mest väsentliga. 

Rangordnad lista
För att veta vilka områden som är 
särskilt viktiga för våra intressenter 
har vi summerat resultaten från varje 
grupp av intressenter och tagit fram 
en lista där de sex viktigaste områdena 
rangordnats för respektive grupp. 
Resultaten från alla intressentgrup-
per har sedan summerats. På så vis 
har vi fått en rangordnad lista över 
hur viktiga de olika områdena är för 
våra intressenter. 

Fokus på väsentliga frågor
Vi har jämfört intressenternas vikti-
gaste områden med de områden som 
har störst betydelse för Gryaab och 
där vi har störst påverkan. På så sätt 
har vi tagit fram Gryaabs väsentliga 
hållbarhetsfrågor. Utöver de områ-
den som intressenterna prioriterat 
bedömer vi att frågor kopplade till 
uppströmsarbete, slamhantering 
och kemikaliehantering också utgör 
frågor som ska inkluderas i Gryaabs 
väsentliga hållbarhetsfrågor. Detta 
eftersom de utgör en central del av 

vår verksamhet och påverkar våra 
betydande miljöaspekter.

De områden som är mest väsentliga 
för oss och som kommer få mest 
fokus i vårt hållbarhetsarbete och i 
vår hållbarhetsredovisning framöver 
finns presenterade på nästa sida. 

Avgränsning
Att följa lagar och miljötillstånd 
samt att samarbeta och medverka till 
forskning tycker våra intressenter är 
viktigt, men de finns inte med bland 
våra väsentliga frågor. Det beror 
på att det är självklart att Gryaab 
ska följa lagar och miljötillstånd. I 
enlighet med vår miljöpolicy jobbar 
vi för att vara ett ledande företag i 
va-branschen och för att vara det 
krävs att vi bidrar till forskning och 
driver utvecklingen framåt.

Att bidra till biologisk mångfald är 
ett viktigt område som vi indirekt 
bidrar till genom att vi utför vårt 
huvuduppdrag, att rena avlopps-
vatten och behandla slam. Vi bidrar 
också genom att delta i Bohuskustens- 
samt Göta älvs vattenvårdsförbunds 
kontrollprogram som genomför 
undersökningar av den biologiska 
mångfalden i Göta älv.

Vi jobbar för att vara ett ledande företag i va-branschen. 
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Miljömässig hållbarhet
Vattenbehandling 
Gryaabs främsta uppgift är att rena 
avloppsvatten. Genom att minska 
avloppsvattnets innehåll av närings-
ämnen och föroreningar gynnar vi 
den biologiska mångfalden i Göta älv.

Slambehandling 
Vid rening av avloppsvatten uppstår 
slam. Gryaabs uppgift är också att 
främja ett kretslopp där slam kan 
användas som gödsel på åkermark 
eller vid jordtillverkning.

Klimat och energi 
Gryaab ger upphov till klimatutsläpp 
från processen, men också indirekt 
från tillverkningen av energin och 
kemikalierna vi förbrukar. Gryaab 
producerar även biogas och fjärrvärme, 
som bidrar till en mer hållbar energi-
användning i regionen.

Uppströmsarbete
Gryaab bedriver ett aktivt arbete 
med att få anslutna invånare och 
industrier att minska sina utsläpp av 
oönskade ämnen och tillskottsvatten 
till avloppsnätet. 

Resurshushållning
Kemikalier och byggmaterial för-
brukas vid drift och underhåll av verk-
samheten. Likaså uppkommer avfall 
från den egna verksamheten och rens 
som avskiljs från inkommande vatten.

Social hållbarhet
Arbetsmiljö och hälsa 
Medarbetarna på Gryaab är vår 
viktigaste resurs och förutsättningen 
för att verksamheten ska fungera. 
Medarbetarnas hälsa och säkerhet 
är en självklar och viktig fråga för 
Gryaab. 

Jämlikt Gryaab
För Gryaab är det viktigt att vara 
med och bidra till målet om att 
minska skillnader i livsvillkor för 
ökad sammanhållning, tillit och 
delaktighet. Inom bolaget jobbar vi 
kontinuerligt med ett jämlikt per-
spektiv. Gryaab tar också ett ansvar 
för att våra leverantörer bidrar till  
sociala hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomi och oegentligheter 
Genom en långsiktig, god ekonomisk 
utveckling kan Gryaab fortsätta att 
rena avloppsvatten på ett bra sätt. 
Gryaab är ett regionalt bolag och vi 
ska arbeta aktivt för att motverka 
korruption och oegentligheter.
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Det främsta värdet Gryaab skapar 
är ett renare hav. Vi bidrar också 
med andra värden för medarbetare, 
leverantörer, samhället och miljön. 
Detta bildar Gryaabs värdekedja. 

Vårt hållbarhetsarbete är beroende 
av aktörer både uppströms och 
nedströms i vår värdekedja och vår 
påverkan på hållbarhetsfrågor upp-
står i olika delar av värdekedjan. 

I figuren illustreras Gryaabs 
värdekedja samt var påverkan på 
de väsentliga hållbarhetsfrågorna 
uppstår. 

Hållbarhet i värdekedjan
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• Avloppsvatten

• Dagvatten

• Organiskt avfall

• Slam

• Tjänster

• Kemikalier

• Kunskap

• Rent vatten

• Slam till  
jordbruksmark

• Slam till kompostering 
och jordförbättring

• Biogas och värme

Gryaab

Intäkter till 
leverantörer

Löner
Kompetens
Arbetstillfällen

• Vattenbehandling

• Slambehandling

• Klimat och energi

• Uppströmsarbete

• Resurshushållning

• Arbetsmiljö och hälsa

• Jämlikt Gryaab

• Ekonomi och oegent-
ligheter
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• Vattenbehandling

• Slambehandling

• Klimat och energi

• Uppströmsarbete

• Resurshushållning

• Arbetsmiljö och hälsa

• Jämlikt Gryaab

• Ekonomi och oegent-
ligheter

• Vattenbehandling

• Slambehandling
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fet text = påverkar de väsentliga frågorna

tunn text = påverkar inte de väsentliga frågorna
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För att Gryaab ska kunna arbeta 
effektivt och med rätt fokus inom 
hållbarhetsområdet krävs styrning 

på olika sätt.

Grunden till Gryaabs styrning är krav 
från ägarna, lagar och miljötillstånd, 
Gryaabs strategiska frågor samt de 
väsentliga hållbarhetsfrågorna. Varje 
år beslutar styrelsen om Gryaabs 
inriktning. För att styra verksamheten 
mot de krav och förväntningar som 
anges i inriktningsdokumentet tar vi 
fram övergripande mål och en verk-
samhetsplan. Kvartalsvis utvärderar vi 
om vi når våra övergripande mål och 
hur vi följer verksamhetsplanen. 

Vårt arbetssätt bedrivs enligt policyer, 
riktlinjer och rutiner som kommuni-

ceras internt. Inom hållbarhetsom-
rådet finns flera styrande dokument 
som miljöpolicy, medarbetarpolicy, 
likabehandlingsplan, uppförandekod, 
arbetsmiljöpolicy och inköpspolicy. 
Dessa styrande dokument beslutas 
av styrelse eller vd. Förutom Gryaabs 
styrdokument tar vi även hänsyn till 
de policyer och riktlinjer som tas fram 
av Göteborgs stad.

Ledningssystem som stöd 
För att kunna arbeta på ett syste-
matiskt sätt med kvalitet och vår 
påverkan på miljön är vi certifiera-
de enligt ISO 14001 och Svenskt 
Vattens certifieringssystem för slam, 
Revaq. Dessa ledningssystem ger 
oss stöd i arbetet med att utveckla 

arbetssätt och verktyg för att minska 
vår miljöbelastning men också att 
öka vår positiva miljöpåverkan.

Gryaab har även ett ledningssystem 
för att följa upp hur vi bedriver styr-
ning, uppföljning och intern kontroll. 
Det ledningssystemet ger struktur i 
arbetet med att hantera risker inom 
ekonomi och oegentligheter, operativa 
och strategiska risker samt risker som 
begränsar våra utvecklingsmöjligheter. 

Uppföljning av att vi på ett systema-
tiskt sätt planerar, utför och följer upp 
vår verksamhet sker genom bland 
annat interna och externa revisioner 
kopplade till dessa ledningssystem. 
Rapportering sker till tillsynsmyndig-
heter och våra ägare.

Styrning av hållbarhetsarbetet

Styrelsens inriktningar 
för Gryaab 2018
• införa och driva system som 

samlar in och behandlar 
ägarnas avloppsvatten 

• arbeta långsiktigt och kost-
nadseffektivt 

• bedriva uppströmsarbete

• i möjligaste mån tillvarata 
avloppsvattnets innehåll 

• jobba för en hållbar utveckling

• medverka till forskning och 
utveckling 

• vara en attraktiv och ansvars-
full arbetsgivare

Intern kontroll
Gryaab använder Göteborgs stads modell för intern kontroll. Syftet med den 
interna kontrollen är att säkerställa att verksamheten sköts på ett bra sätt. 
Gryaabs styrelse antar varje år en särskild internkontrollplan för komman-
de år. Gryaabs internrevisorer gör kontroller av tillämpning av rutiner och 
riktlinjer enligt kontrollplanen. Resultatet av uppföljningen rapporteras till 
styrelsen i oktober. I rapporten för 2018 noterades två mindre avvikelser och 
fem förbättringsområden.
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Risker inom Gryaabs verksamhet
Riskhantering är en naturlig del 
av vårt arbete. Vi behöver vara väl 
rustade för att eliminera risker som 
kan påverka människor och miljö 

negativt.

Minska riskerna i reningsprocessen
Gryaab har övergått till HAZOP, 
ett nytt sätt att identifiera och värdera 
risker som finns inom de olika process-
delarna. Fokus ligger på risker för 
personskador, miljöskador och skador 
på egendom. Arbetssättet har lett 
till att vi har gjort flera åtgärder för 
att minska riskerna på anläggningen. 
Om en anställd eller entreprenör ska 

utföra en arbetsuppgift som de upp-
lever är riskfylld att genomföra har 
de Gryaabs fulla stöd att avbryta.

Under året har projekt påbörjats för 
att bland annat förbättra ventilationen 
av svallschaktet och i inloppspump-
stationen. För att minska Gryaabs 
beroende av yttre faktorer har också 
vattenförsörjningen till inloppspump-
stationen byggts om. Genom att 
bygga om så att även renat avlopps-
vatten kan användas för tätning och 
smörjning av pumpar blir vi mindre 
beroende av dricksvattenförsörjningen. 
Nästa analys av hela anläggningen ska 
göras 2020-2021.

Strategiska risker
Det är viktig att bolaget är väl rustat 
för att hantera oförutsedda händelser. 
Under hösten har Gryaabs krisled-
ningsorganisation fått utbildning i 
det nationella informationssystemet 
WIS och kommunikationsmedlet 
Rakel. En desktop-krisövning genom-
fördes tillsammans med Gryaabs 
ägarkommuner. Fler krisövningar är 
inplanerade 2019.

På nästa sida kan du läsa om den 
utredning Gryaab genomfört för att 
vara rustade för framtida utmaningar.

Gryaab arbetar ständigt med riskanalyser för att identifiera 
och hantera risker som gör att verksamheten inte kan bedri-
vas som planerat eller att medarbetarna riskerar att skadas. 
Gryaabs risker förekommer främst inom fem områden.

Riskhantering och riskminimering

Operativa risker 
risker som kan medföra utebliven eller reducerad 
kapacitet i den operativa verksamheten eller som 
kan ge andra oönskade konsekvenser av den 
operativa verksamheten.  

Strategiska risker
förändringar i förutsättningar för verk-
samheten som kan medföra risker att 
Gryaab inte klarar uppdraget.

Ekonomiska risker 
risker som kan medföra att bolagets ekonomiska 
hantering inte sköts på ett ändamålsenligt och 
tillfredsställande sätt.

Tekniska utvecklingsrisker
risker för att Gryaabs anläggningar är felaktigt 
utformade eller drivs på ett felaktigt sätt jämfört 
med bästa tillgängliga kunskap.

Oegentlighetsrisker
risker för att oegentligheter inom bolaget 
sker som kan skada brukarnas och 
allmänhetens förtroende för företaget.
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Hur kommer Ryaverket att se ut 
år 2030, 2050 eller 2070? Och vad 
kommer det för utmaningar som vi 

inte känner till idag?

På uppdrag av den tekniska coh 
ekonomiska delegationen genom-
förde Gryaab, tillsammans med 
tjänstemän från ägarkommunerna 
och VA-profiler inom regionen, en 
utredning om hur Ryaverkets framtid 
skulle kunna se ut (tidshorisont 
2030 till 2070). Syftet var att skapa 
ett underlag om Gryaabs framtida 
utmaningar och satsningar som kan 
ligga till grund för beslut kring om- 
eller tillbyggnader av reningsverket. 
David I'Ons, utvecklingsingenjör 
på Gryaab, är projektledare för 
utredningen.
– Det är intressanta frågor, som inte 
är så lätta att svara på. Det krävdes 
en arbetsmetod som gav deltagarna 
möjlighet att kunna blicka långt 
framåt i tiden, säger David I'Ons.

Komplexa hållbarhetsfrågor
Mellan oktober 2017 och april 2018 
genomfördes tre workshopar.

– Deltagarna fick vara med på ett 
antal inspirationsföreläsningar kring  
workshoparnas olika fokusområ-
dena. Sedan fick de brainstorma 
genom grupparbeten, där de fick ta 
ställning till olika påståenden och 
diskutera fördelar, nackdelar och 
intressanta aspekter, förklarar David 
I'Ons.

De tre fokusområdena
Den första workshopen hade renings-
verkets framtid och dess påverkan på 
miljön som tema. Fokusområdena 
handlade om hur villkoren för rening 
av avloppsvatten kommer att se ut och 
vilken ambitionsnivå som är lämp-
lig för att hålla en balans mellan bra 
rening och hushållning med resurser. 
Workshop nummer två handlade om 
hållbar användning och avledning 
av vatten i ägarkommunerna och 
Gryaabs roll i utvecklingen. Här fick 
deltagarna bland annat diskutera 
reningsverkets påverkan på stadsbil-
den och vattnet i den hållbara staden. 
Den sista workshopen handlade om 
samhällets prioriteringar, utmaningar 

och ekonomiska förutsättningar. 
Kretslopp av slam och näring var ett
av de fokusområden som diskutera-
des. Deltagarna fick även prioritera 
bland ett antal olika alternativ på 
vad Ryaverkets kapacitet helst bör 
användas till.

Scenarier för framtida utbyggnad
– De frågor som deltagarna har jobbat 
med är stora och komplexa. Vi har 
varit eniga kring vissa frågor men 
haft olika uppfattning kring andra. 
Den information som vi nu har 
kommer att användas för att skapa ett 
antal olika utbyggnadsscenarier för 
framtiden. Det kommer att resultera 
i olika dimensioneringsunderlag 
för Ryaverkets framtida utveckling, 
avslutar David I'Ons.

Utredningen fortsätter under 2019 
med ytterligare en workshop, där en 
expertgrupp ska titta på de framtagna 
scenarierna och göra en kritisk gransk-
ning av det som gjorts. Gruppen ska 
också ge förslag på fortsatt arbete.

David I'Ons (till vänster) tillsammans med andra deltagare vid en workshop. Foto: Ellinor Günther, Gryaab

Brett samarbete vid 
långsiktig framtidsplanering

Riskhantering och riskminimering
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VATTENBEHANDLING
Grovgaller
Det är två centimeter mellan galler-
stavarna i grovgallret. Här fastnar 
pappershanddukar och större skräp 
som en del människor tyvärr spolar 
ner i toaletten. På reningsverket kallas 
det rens.

Järnsulfat
För att få bort näringsämnet fosfor 
tillsätter Gryaab fällningskemikalien 
järnsulfat. Järnsulfaten får den lösa 
fosforn att klumpa ihop sig så att 
den, längre fram i processen, kan 
sjunka till botten och tas bort.

Sandfång
Här sjunker sand och grus till botten 
för att inte komma in i verket och 
skada pumpar och maskiner.

Fingaller
I fingallren är det bara två milli-
meter mellan gallerstavarna. Här 
fastnar våtservetter och mindre 
skräp. Renset pressas och finfördelas 
och går sedan att bränna. Det blir då 
till el och värme.

Försedimentering
Här sjunker partiklar som är tyngre 
än vatten till botten och bildar ett 
slam som skrapas bort och behand-
las. Fett är lättare än vatten och 
flyter på ytan där det skrapas bort.

Aktivt slam
Aktivslambassängerna är uppdelade i 
luftade och oluftade zoner. I de oluf-
tade zonerna sker den andra delen av 
kvävereningen, denitrifikationen. Här 
omvandlas nitratet till kvävgas och 
hamnar i luften. I de luftade zonerna 
pumpas luft in. Då blir bakterierna 
mer effektiva när de ska bryta ner det 
organiska materialet.

Eftersedimentering
Här sjunker bakterier och utfälld 
fosfor till botten och bildar ett slam. 
Eftersom slammet innehåller bakte-
rier som är bra för reningen pumpas 
det mesta tillbaka till aktivslambas-
sängerna. Men bakterier växer också 
till sig och därför pumpas en liten 
del av slammet till slambehandlingen.

Efternitrifikation
I efternitrifikationen omvandlar 
bakterier ammonium till nitrat, det 
första steget i kvävereningen. 
I biobäddarna strilar vattnet genom 
ett plastmaterial som nitrifikations-
bakterier bor på. I de nya efternitri-
fikationsbassängerna är plastbärarna 
rörliga och åker runt i vattnet. 

Efterdenitrifikation
En del av vattnet leds till efterdeni-
trifikationen för kväverening. Även 
här växer bakterierna, som gör om 
nitrat till kvävgas, på rörliga bärare.

Skivfilter
I Gryaabs skivfilteranläggning finns 
32 skivfilter. De filtrerar bort mycket 
små partiklar (15 µm) som fortfaran-
de finns kvar i vattnet. Partiklarna 
innehåller bland annat fosfor.

Göta älv
Nu är vattnet tillräckligt rent för 
att släppas ut i havet. Det renade 
avloppsvattnet går ut vid Rya Nabbe, 
850 meter väster om Älvsborgsbron.

Reningsprocessen
– det här händer när du har spolat
Vattnet du använder hemma rinner ner i rör i huset och gatan och hamnar sedan i Gryaabs tunnelsystem som är cirka 
13 mil långt. Eftersom tunnlarna lutar kan vattnet rinna med självfall fram till reningsverket. Gryaab tar även emot 
vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen.
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SLAMBEHANDLING
Förtjockning
Slammet innehåller från början cirka 
98 procent vatten. Därför måste det 
förtjockas. I bandgravitationsför-
tjockare transporteras slammet på en 
silduk som släpper igenom vattnet. På 
så sätt silas en stor del av vattnet bort.

Biogasanläggning
Slammet rötas i syrefri miljö i 35 
grader under cirka 20 dagar. När 
bakterierna bryter ner slammet 
bildas energirik biogas som säljs till 
Göteborg Energi för uppgradering 
till fordonsbränsle. Efter rötningen 
återstår drygt hälften av slammets 
ursprungliga organiska material.

Skruvpressar
Slammet avvattnas i skruvpressar så 
att det till slut innehåller cirka 70 pro-
cent vatten och då liknar fuktig jord. 

Rötat slam
Det färdigbehandlade slammet 
innehåller näringsämnen och mull, 
sådant som behövs för att grödor ska 
växa. En del av det rötade slammet 
komposteras och används som 
anläggningsjord. Mer än hälften av 
slammet hygieniseras och används 
som gödsel.

FAKTA:
Gryaab tar hand om  
avloppsvattnet från  
778 790 personer.

Det är en ökning med 15 726 
jämfört med 2017. Dessa 
personer använde 33 procent 
av den totala mängden vatten 
som kom till Ryaverket 2018. 
Det motsvarar 139 liter per 
person och dygn. Industrier 
och andra anslutna verksam-
heter använde  motsvarande 
11 procent vatten. Tillskotts-
vatten till följd av inläckage, 
dränering och dagvatten stod 
för resterande 56 procent. 
Totalt kom 122 miljoner 
kubikmeter avloppsvatten till 
Ryaverket under 2018.
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Gryaabs främsta uppgift är att rena 
avloppsvattnet som kommer till 
Ryaverket, för att bidra till ett friskt 
hav utan övergödning. Därför behö-
ver vi ha en anläggning som klarar 
att rena avloppsvattnet från kväve, 
fosfor och organiskt material.

Allt avloppsvatten som kommer hit 
passerar grovgaller, fingaller och se-
dimentering (mekanisk rening). Am-
bitionen är att allt vatten därefter ska 
genomgå biologisk rening, men vid 
höga vattenflöden tvingas vi ibland 
att direktfälla en del av vattnet. Då 

tillsätter vi en kemikalie som binder 
fosfor till partiklar så att de lättare 
kan avskiljas. Vattnet leds därefter 
direkt ut till havet utan att genomgå 
ordinarie rening. Bilogisk rening 
innebär att kväve och BOD bryts 
ner med hjälp av bakterier. Det är de 
biologiska reningsstegens kapacitet 
som bestämmer hur mycket vatten 
som istället behöver direktfällas. 
Gryaab har även i år fortsatt med 
att upprätthålla en hög kapacitet på 
det biologiska steget för att minska 
andelen förbilett vatten.

Reningsresultat
Gryaab behöver kapacitet att klara 
nuvarande och framtida utsläpps-
krav. Därför har Gryaabs styrelse 
beslutat att vi ska klara alla krav 
med god marginal. 

Under 2018 har vi fokuserat på att lära 
oss mer om det nya reningssteget för 
kväve som installerades 2017. Under 
året har reningssteget belastats extra 
hårt för att testa anläggningsdelen 
inför eventuellt strängare utsläpps-
villkor på just kväve i kommande 
miljötillstånd. Resultaten visar att vi 
kan klara de utsläppsvärden som vi 
ansökt om med god marginal. Det är 
bra eftersom antalet anslutna kommer 

att öka och mängden tillskottsvatten 
troligtvis fortsätter att vara hög. Det 
ställer höga krav på vår reningskap-
acitet. 2018 klarade vi alla våra 
utsläppskrav men också våra interna 
mål på rening med god marginal. I 
figur Reningsresultat redovisas utfall 
för 2018 och gräns- eller riktvärde för 
kväve, fosfor och BOD (biokemisk 
syreförbrukning). Ryaverket hade 
2018 en normal tillrinning, med ett 
snittflöde på 3,89 m3 per sekund. 
Under 2019 kommer vi att fokusera 
på att lära oss mer om BOD-reningen 
och hur den kan optimeras.

Reningsresultat
Utfall för 2018 samt de gräns- eller 
riktvärden som anges i Gryaabs tillstånd. 
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Gryaabs utsläppsvillkor
BOD7 – 10 mg per liter som 
gränsvärde för året.

Fosfor – 0,4 mg per liter som 
gränsvärde för året. 0,3 mg per 
liter som riktvärde för året och 
under mars-maj och juni-augusti.

Kväve – 10 mg per liter som 
riktvärde för året. 

Värdena gäller totalfosfor, total-
kväve och BOD7 (biokemisk 
syreförbrukning) i det samlade 
avloppsvattnet. Ett gränsvärde 
får aldrig överskridas. Om ett 
riktvärde överskrids måste Gryaab 
vidta åtgärder som gör att kravet 
kan uppfyllas.

Vattenbehandling

Hantering av inkommande vatten 2018
Diagrammet visar hur mycket vatten som 
fått fullständig rening, hur mycket som 
direktfällts och hur mycket vatten som 
renats enbart mekaniskt.

n  Fullständig rening 98,7 %

n  Direktfällning 1,3 %

n  Mekanisk rening 0,0 %

Utsläpp av BOD, kväve och fosfor i kg/person och år
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Större verksamheter som kan 
påverka miljön måste ha ett till-
stånd för sin verksamhet. Gryaabs 
miljötillstånd reglerar bland annat 
mängden kväve, fosfor och BOD7 
som det renade avloppsvattnet får 
innehålla.

Gryaabs nuvarande miljötillstånd 
utfärdades 1994 och är baserat på 
miljöskyddslagen. Den lagen ersattes 
1999 av miljöbalken och sedan dess 
har miljökraven skärpts. Därför vill 
Länsstyrelsen att Gryaab förnyar 
sitt tillstånd, så att vi även i fram-
tiden kan rena Göteborgsregionens 
avloppsvatten på ett hållbart sätt. 

Beslut våren 2019
Efter att ansökan om nytt miljö-
tillstånd för Ryaverket lämnats 
till Länsstyrelsen 2017 gjordes en 
begäran om kompletteringar. Kom-
pletteringarna är nu inlämnade och 
godkända av Länsstyrelsen och vi 
förväntar oss beslut om nytt tillstånd 
våren 2019.

Nuvarande och framtida teknik
I ansökan beskriver vi den teknik 
som finns på Ryaverket idag, men 

också vilka möjligheter det finns att 
utveckla reningsverket för att klara 
en ökad belastning i framtiden. Vi 
bedömer att 920 000 personer kom-
mer att avleda sitt avloppsvatten till 
Ryaverket år 2030, en ökning jämfört 
med dagens 780 000 personer.

Förändringar i regionen  
och klimatet påverkar Gryaab
För att kunna veta hur olika renings-
metoder kommer att fungera i 
framtiden, måste vi ta hänsyn till 
hur regionen kan komma att ut-
vecklas och hur klimatet förändras. 
Mycket vatten och höga flöden gör 
det svårare att rena avloppsvattnet 
effektivt. I ansökan beskriver vi även 
hur vi idag jobbar för att industrier 
och andra anslutna ska minska 
sin miljöbelastning genom att inte 
avleda olämpligt avloppsvatten till 
Ryaverket. Dessutom tittar vi på 
hur utsläppet från reningsverket 
påverkar havet och miljön, beroende 
på vilka utsläppskrav vi får. 

Nytt miljötillstånd på gångRoboten Råttan inspekterar
Efter flera års arbete kan Gryaab 
stolt presentera Råttan, roboten 
som hjälper oss att få koll på 
Gryaabs förbindelseledningar.

Förbindelseledningar är ledningar 
som förbinder olika tunnelsek-
tioner i Gryaabs tunnelsystem. 
Ledningarna är gamla och behöver 
inspekteras regelbundet för att vi 
ska veta om och när de behöver 
underhållas eller bytas. Om en för-
bindelseledning skulle gå sönder får 
det stora konsekvenser. Därför har 
Gryaab under flera år, tillsammans 
med samarbetspartners, utvecklat 
Råttan, en fjärrstyrd robot som kan 
mäta tjockleken på stålet, kontroll-
era slitage och filma ledningarna 
invändigt.

Tidigare har det inte funnits 
någon teknik för att genomföra 
inspektioner i de vattenfyllda 
ledningarna. Med hjälp av Råttan 
och bra insatser från Gryaabs per-
sonal och entreprenörer har nu alla 
förbindelseledningar kontrollerats 
och resultaten visar att de är i gott 
skick. En besiktningsplan har tagits 
fram där ledningarna kommer att 
inspekteras i ett femårsintervall, 
med hjälp av Råttan.

Foto: Mostphotos
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Dagvatten 
Dagvatten är regn- och smältvatten. 
Det mesta av dagvattnet leds ut till 
närmaste bäck, sjö eller å. Men när 
det regnar mycket kommer också 
mycket vatten till reningsverket. 

En av orsakerna till det är att stora 
områden i Göteborg har kombine-
rade avloppssystem, där regn- och 
spillvatten går i samma ledningar. 
Ytterligare en orsak är att naturytor 
ersätts av hårda ytor. Det gör att 
vattnet samlas på ytan och snabbare 
leds ner i det kombinerade systemet, 
jämfört med på naturytor där vattnet 
långsamt sjunker ner i marken eller 
avdunstar. 

Dagvattenhantering uppmärksam-
mas allt mer på grund av kraftiga 
skyfall som får stora konsekvenser 
för allmänheten. För att minska ris-
ker för översvämningar och utsläpp 
av dagvattenföroreningar behöver 
samhället skapa fler hållbara lös-
ningar för hantering av dagvatten. 

Hållbar dagvattenhantering handlar 
om att både rena dagvattnet och att 
fördröja det, så att det inte blir över-
svämningar. Genom att ta hand om 
regnvattnet lokalt där det faller finns 
stora vinster att göra. 

Problem på reningsverket
Kostnaderna för Gryaab ökar när 
mer vatten ska renas och dessutom 
påverkas reningen negativt då det 
inte finns tillräcklig kapacitet att 
hantera allt extra vatten. Ibland 
räcker inte ledningarna till för att 
leda allt vatten till reningsverket och 
då måste det släppas ut lokalt istäl-
let. Flödestopparna kan då orsaka 
översvämningar, utsläpp av orenat 
avloppsvatten och sämre rening på 
reningsverket. Dessutom innebär 
framtida klimatförändringar mer 
extremväder och större utmaningar. 

En för alla, alla för en
Utmaningen med ägarkommunernas 
dagvatten kräver samlade krafter från 
alla som är delaktiga i att planera, 
bygga och förvalta stadens rum. Arbete 
med hållbar dagvattenhantering finns 
med i styrelsens inriktningsdokument 
och i Gryaabs övergripande mål för 
2019. Vi bidrar redan idag genom 
att sprida kunskap i olika forum och 
har även gjort en egen dagvattenut-
ställning för att ge inspiration och 
skapa dialog.

Fördröja, avdunsta och magasinera
En huvudprincip för dagvatten-
hantering är att hitta lösningar som 
fördröjer avrinningen. Gryaabs 
dagvattenutställning består av 
grästäckt takyta, markbeläggning, 
ytrännor och regnrabatter. Hälften 
av allt vatten som kommer uppifrån 
stannar på grästaket och när taket 
är mättat, rinner överskottsvattnet i 
hängrännor, ner i stuprör och vidare 
på stenbeläggningen på marken. 
Markytans lutning gör att vatten 
rinner via ytvattenrännor till någon 
av Gryaabs två växtbäddar, som kan 
lagra upp till 22 m3 dagvatten. Målet 
med utställningen är att ge andra som 
jobbar med frågan konkreta exempel 
på hur de kan göra. 

Sand

Regnvatten från
hårdgjord takyta

Regnvatten
från stuprör 
och markytor

Grov makadam

Singel

Planteringscylinder i stål

Ytvattenränna

Stora stenar

Betong

Vatten från sedumtaket

Mineralull

Växtjord

Planteringscylinder i stål

Ytvattenränna

Stora stenar

Betong

Vatten från sedumtaket

Mineralull

Växtjord

Fördröjning en förutsättning för framtidens 
dagvattenhantering

Illustrationer: Pontus Andersson
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Trasiga pumpar kan ge osäkert läge vid regn
Under hösten kunde Gryaab bara 
köra två av fyra inloppspumpar, 
vilket satte frågan om drifttillgäng-
lighet och hållbar dagvattenhante-

ring högst upp på agendan.

En vanlig dag kommer det i snitt 4 000 
liter vatten per sekund till Gryaab. 
Vattnet kommer till reningsverket 
från tunnlar 20 meter under marken 
och pumpas upp till marknivå med 
hjälp av Gryaabs inloppspumpar. 
Det finns fyra pumpar och när alla 
är i drift finns en maximal pump-
kapacitet på 22 500 liter avloppsvatten 
per sekund.

Under sommaren och hösten var 
dock bara två av pumparna i drift; 
en gick plötsligt sönder samtidigt 
som den andra var ivägskickad på 
revision (helt enligt plan). Tack vare 
gott arbete löstes pumpproblemet 
relativt snabbt, innan de stora höst-
regnen kom.

– Med två pumpar i drift var vår 
totala pumpkapacitet bara 12 000 
liter per sekund. Om det hade 
kommit riktigt stora skyfall hade vi 
inte kunnat ta hand om allt vatten, 
berättar Bob Cermann, verkstadschef 
på Gryaab.

Arbete under stor tidspress
De första åtgärderna som gjordes var 
att skynda på revisionen av pumpen 
och att laga den trasiga pumpen. 
Rune Austrheim och Håkan Win-
gård är två av underhållsteknikerna 
som arbetat mycket för att snabbt få 
igång pumparna. 

– När det gäller att laga pumparna 
är det stor tidspress eftersom vi är så 
beroende av dem för att kunna få in 
vattnet till verket. Och maskinerna 
är stora så det är både tungt och 
medför risker. Lyfter man en motor 
på 15 ton gäller det att man följer 

säkerhetsrutiner och har ett bra säker-
hetstänk, säger Rune Austrheim.

Ingen bräddning 
Om det skulle ha kommit mycket 
vatten till reningsverket innan pum-
parna var på plats skulle bräddning 
ha skett. Det betyder att avlopps-
vatten blandat med dagvatten 
behöver släppas ut orenat till lokala 
vattendrag istället för att ledas till re-
ningsverket, eftersom det inte finns 
tillräckligt med pumpkapacitet. 

– Vi är väldigt glada att vi lyckades 
få tre pumpar i drift innan höstregnen 
kom, så att det inte behövde bräd-
das, säger Bob Cermann.

I november var samtliga fyra pumpar 
åter i drift. För att undvika ett 
liknande läge i framtiden kommer 
Gryaab 2019 påbörja en förstudie för 
att säkra tillgängligheten på inlopps-
pumparna.

Rune Austrheim berättar om arbetet med inloppspumparna. Foto: Emelie Asplund
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Läkemedelsrening anpassad  
för svenska reningsverk
Gryaab är en av flera organisa-
tioner som deltagit i projekt som 
har utvecklat reningstekniker för 
läkemedel och mikroföroreningar.

– Det har varit roligt att hjälpas 
åt mellan universitet, företag och 
kommuner. Tillsammans finner 
vi bra lösningar, säger Gryaabs 
utvecklingschef Ann Mattsson, som 
tillsammans med Michael Cimbritz 
vid Lunds universitet sammanställt 
slutrapporten för projekten.

Främja avancerad  
avloppsvattenrening
Mellan 2014 och 2017 har Havs- 
och vattenmyndigheten stöttat 
åtta projekt för att främja avancerad 
rening av avloppsvatten. Projekten 
har haft fokus på att utveckla renings-
tekniker som minskar utsläpp av 
läkemedelsrester och andra svårbe-
handlade föroreningar. Totalt har 
32 miljoner kronor delats ut till 
projekten. Gryaab har varit med och 
drivit ozonförsök, gjort studiebesök 
i Europa för att se hur andra gör och 
slutligen skrivit slutrapporten. Resulta-
ten visar att det finns tekniker för att 
ta bort läkemedel som skulle passa 
för svenska reningsverk.

– På svenska reningsverk har vi hög 
fosforavskiljning och vi återför slam 
i kretsloppet, eftersom det gynnar 
miljön. Med metoderna som projek-
ten har utvecklat, kan vi fortsätta 
med det även där det behövs 
läkemedelsrening, säger Ann 
Mattsson.

Rening med ozon och aktivt kol
Två metoder som testats är rening 
med ozon och rening med aktivt kol. 
Genom att behandla vattnet med 
ozon bryts molekylerna sönder och 
genom att filtrera vattnet med aktivt 
kol avskiljs molekylerna istället. 
Båda metoderna fungerar bra och tar 
bort ungefär 90 procent av organiska 
föreningar, bland annat läkemedel. 
En utmaning är att anpassa meto-
derna så att tekniken passar ihop 
med befintliga reningsverk. En 
annan utmaning blir att besluta var 
det är lämpligt att införa den nya 
tekniken.

– Vi behöver räkna ut vid vilka 
reningsverk det är värt att införa 
den här tekniken, vilka krav som 
ska uppfyllas, för vilka ämnen det 
ska renas och till vilken recipient, 
avslutar Ann Mattsson.

Efterlängtad slutrapport
Resultaten av de åtta projekten redo-
visas i slutrapporten “Reningstekni-
ker för läkemedel och mikroförore-
ningar i avloppsvatten”.

Provtagning för  
havets skull

Även om vi avskiljer stora mängder 
näringsämnen och andra föro-
reningar från avloppsvattnet så 
medför det renade vattnet negativ 
påverkan på havet. Därför mäter 
Gryaab vilka föroreningar vi släp-
per ut till havet. Förutom kväve, 
fosfor och organiskt material mäter 
vi metaller samt organiska och 
oorganiska miljögifter. Tillsam-
mans med andra stora industrier 
deltar vi i Bohuskustens- och Göta 
älvs vattenvårdsförbund. Genom 
deras kontrollprogram övervakar 
vi hur vattenkvaliteten och växt- 
och djurlivet påverkas av vårt och 
andras utsläpp. I samarbete med 
Länsstyrelsen har vi även samlat in 
vattenanalyser i Göta Älvs myn-
ning, för att analysera föroreningar 
som på sikt kan komma att klassas 
som särskilt förorenade ämnen. 

Tillsammans 
finner vi bra
 lösningar!

Genom att behandla vattnet med ozon
bryts läkemedelsmolekylerna sönder 
och genom att filtrera vattnet med aktivt 
kol avskiljs molekylerna istället.
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Slambehandling
Slambehandling är en viktig fråga 
för Gryaab då vi i reningsprocessen 
avskiljer stora mängder slam från 
det inkommande vattnet som vi 

förtjockar, rötar och avvattnar.

Gryaab är sedan 2009 certifierade 
enligt Revaq, Svenskt Vattens certi-
fieringssystem för slam, som syftar 
till att återföra slam till jordbruk 
för att ersätta konstgödsel. Genom 
att använda slam istället för konst-
gödsel minskar klimatpåverkan 
eftersom konstgödselproduktion kan 
undvikas. Certifieringen ställer krav 
på avloppsvattnets och slammets 
kvalitet, krav på hur slammet produ-
ceras samt på att slampartierna går 

att spåra. Certifieringen ställer även 
krav på att det finns ett aktivt upp-
strömsarbete, det vill säga arbete för 
att stoppa föroreningar vid källan. 

Hygienisering genom lagring
Innan Revaqslammet sprids på jord-
bruksmark lagras det i sex månader 
för hygienisering på en lagringsplats 
som drivs av vår slamentreprenör. 
Det slam som inte uppnår Revaq-
kraven används vid tillverkning av 
anläggningsjord. Vårt mål för 2018 
var att 30 000 ton producerat slam 
skulle klara Revaqkraven. Under året 
har totalt 55 542 ton avloppsslam 
producerats på Ryaverket. 30 783 
ton av det slammet klarade Revaq-

kraven och får därmed spridas på 
åkermark.

Kraven skärps
Gryaabs produktion av Revaqslam 
har ökat under åren. Vi har som 
mål att 50 procent av slammet som 
produceras under 2019 ska upp-
fylla Revaqs krav. Kvalitetskraven 
för tungemetaller i slammet skärps 
årligen. För de flesta tungmetaller 
förbättras slammets kvalitet tillräck-
ligt snabbt för att uppfylla kraven. 
För kadmium och silver är det oklart 
om minskningen är tillräckligt snabb. 
Vikten av att minska utsläpp av oön-
skade ämnen till avloppsvattnet blir 
allt viktigare.

Behandlat slam 2016-2018
n Kompostering/jordtillverkning
n Revaq

Visste du att: 
En ny rapport från Svenskt 
Vatten visar flera över-
raskande resultat. Bland 
annat ser man att avlopps-
reningsverken tar bort 99 
procent av mikroplasten 
från avloppsvattnet och 
att det finns mikroplast i 
åkermark oavsett om den 
gödslats med slam eller 
konstgödsel.

2016 2017 2018

Foto: Emelie Asplund
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Hur snabbt kan läkemedelsrester  
i avloppsslam brytas ner?
Hur mycket läkemedelsrester som 
bryts ner i slam under lagring un-
dersöks i ett projekt, där Gryaab är 
en av samarbetspartnerna.

Ett storskaligt lagringsförsök med 
430 ton slam fördelade på sex olika 
varianter av slamlagring gjordes i 
slutet av maj i Uppsala.

Föra in fosforn i kretsloppet
Vid gödsling med slam får man ett 
slutet kretslopp för fosforn och det 
organiska materialet ökar markens 
mullhalt. Att kolet i slammet ham-
nar i mullen istället för att släppas ut 
som koldioxid är också positivt för 

klimatet då stora utsläpp av koldioxid 
undviks i förhållande till gödsling 
med konstgödsel.

Nedbrytningen av  
läkemedelsrester undersöks
Förutom växtnäring innehåller slam 
även miljöföroreningar som läkeme-
delsrester. Detta är organiska substan-
ser som kan brytas ner av bakterier 
och svampar. I det ettåriga lagrings-
försöket undersöks nedbrytningen av 
läkemedelsrester, inklusive antibiotika 
och hormoner, vid sex varianter av 
slamlagring. Hypotesen i försöket är 
att mer läkemedelsrester kommer att 

brytas ner i lagringsvarianterna där 
luften lättare tränger in i slammet. 

Storskalig samverkan
Projektet genomförs i samarbete 
mellan Sveriges Lantbruksuniver-
sitet, Svenska Miljöinstitutet IVL 
och Uppsala Vatten och Avfall AB 
med finansiering från bland andra 
Svenskt Vatten Utveckling, Stiftelsen 
IVL, Stockholm Vatten och Avfall 
AB, Eskilstuna Energi och Miljö 
AB och Gryaab AB. Vi kommer att 
delta i projektet även under 2019 och 
analysera vad projektets slutsatser 
innebär för Gryaab.

Utredning om  
slamspridningsförbud 
Sommaren 2018 fattade reger-
ingen beslut om att tillsätta en 
utredning kring användning av 
avloppsslam i jordbruk. 

Utredningen ska bland annat utreda 
ett förbud mot slamgödsling inom 
jordbruket samtidigt som krav på 
fosforåtervinning införs. Förbudet 
ska inte utgöra ett hinder att utvinna 
biogas från slam genom rötning 
och undantag till förbud ska även 
utredas. 

Utredningen ska vara klar i september 
2019. Uppströmsarbete som bedrivs 
på reningsverken inom exempelvis 
Revaq ses som viktigt och ska fort-
sätta. Ett eventuellt förbud tar troligen 
lång tid att införa. 

Gryaab bidrar med kunskap 
Gryaab deltar i utredningen genom 
att bidra med kunskap och fakta om 
slam och slamhantering till Svenskt 

Vatten och regeringens utredare. 
Gryaab ska också fortsätta att följa 
och bidra till utvecklingen av alter-
nativa tekniker för kretslopp. 

Eventuella konsekvenser  
vid ett förbud
Gryaab har under de senaste tio åren 
arbetat aktivt inom Revaq. Drygt 
hälften av slammet har blivit Revaq-
godkänt och används som gödsel 
på åkermark. Ett eventuellt stopp 
för användning av slam i kretslopp 
har, förutom sämre resurshushåll-
ning konsekvenser för Gryaab och 
VA-abonnenterna. 

Utvinning och kretslopp av enbart 
fosfor enligt regeringens förslag 
förutsätter att slammet förbränns 
i en separat ugn. Det förutsätter 
också väl fungerande tekniker för 
utvinning av fosfor ur slam eller 
aska. Någon sådan förbränningska-

pacitet finns inte idag och tekniken 
för utvinning av fosfor är under 
utveckling. Kostnaderna för slamhan-
tering kommer troligtvis att öka vid 
förbränningsalternativet. 

Gryaab fortsätter med Revaq  
och uppströmsarbete 
De miljöåtgärder som genomförs 
vid källan skyddar vattenmiljön. 
De skyddar även i en del fall led-
ningsnät och tunnlar. Under en lång 
övergångsperiod till ett eventuellt 
slamstopp kommer åtgärderna även 
att skydda slammet och kretsloppet.

Gryaab ska också 
fortsätta att bidra till 

utvecklingen av 
alternativa tekniker 

för kretslopp.
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Uppströmsarbete
Uppströmsarbete leder till att  
oönskade ämnen inte når renings-
verket. Vi slipper störningar på 
reningsprocessen och slam och re-
nat vatten kan hålla önskad kvalitet.

Gryaabs reningsprocesser är anpas-
sade för att ta hand om kiss, bajs och 
toapapper och rena avloppsvattnet 
från kväve, fosfor och organiskt 
material. Verket är inte gjort för att 
hantera andra ämnen, så det finns 
ingen garanti för att dessa renas 
bort. Ämnena kan då påverka havet 
eller förorena vårt slam.  En del kan 
brytas ner i olika grad. 

Gryaab jobbar aktivt för att minska 
förekomsten av ämnen som vi inte 
kan rena. Det gör vi genom kontroll 
av verksamheters avloppsvatten och 
spårning av utsläpp, samt genom att 
sprida kunskap om hur allmänheten 
kan använda avloppet rätt. Gryaab 
och våra ägarkommuner samarbetar 
med miljömyndigheter och lokala 
verksamheter för att minska tillför-
seln av ämnen som inte ska komma 

hit. Sådant vatten måste kopplas 
bort eller renas av verksamheten själv 
innan det får ledas till Ryaverket.

Undersökning av hushållsspillvatten
Det flesta tungmetaller som finns 
kvar i avloppsvattnet kommer från 
många små källor som inte kan reg-
leras genom avtal eller regler. Därför 
har en omfattande referensprovtag-
ning utförts på hushållsspillvatten, 
dels för att utreda om innehållet i 
det vattnet förändrats över tid och 
dels för att få mer information om 
vad Gryaab är skyldig att ta emot. 
Det ger vägledning när vi bedömer 
industriers vatten, eftersom grund-
tanken är att deras vatten ska ha 
samma kvalitet som vattnet från 
hushållen. I referensprovtagningen 
analyserades över 300 olika ämnen. I 
årets undersökning har även mikro-
plaster från inkommande vatten från 
hushåll analyserats. Analysresultaten 
kommer att utvärderas och kommu-
niceras under 2019. 

Föroreningar i dagvatten
Mängden och föroreningshalten i 
dagvatten är viktig eftersom flödena 
är höga. Ett mål för 2018 har varit 
att jobba för att tillskottsvattnets 
negativa effekter på slamkvaliteten 
ska minska. 

Gryaab samverkar med Göteborgs 
stads förvaltning Kretslopp och 
vatten för att utreda hur rening av 
dagvatten bäst kan samordnas. 
Dessutom kommer mängden 
föroreningar vid höga flöden att 
minska på grund av samverkan och 
tillståndsprocesser på Renovas deponi 
i Tagene, samt Renovas anläggning i 
Marieholm. 

Mikroplastskola för ökad kunskap hos allmänheten
Marin nedskräpning är ett av vår tids 
största miljöproblem och de senaste 
åren har de negativa effekterna av 
mikroplast fått allt större uppmärk-
samhet. Därför gjorde vi hösten 2018 
en serie på Gryaabs Facebook-sida 
om just detta. De fyra inläggen blev 
”Gryaabs lilla mikroplastskola” där 
vår utvecklingsingenjör Susanne 
Tumlin stod som avsändare. I in-
läggen beskrev vi vad mikroplast är, 
vad som är största källan till mikro-
plast i miljön, hur det sprids och 
hur farligt det är för människa och 
natur. Mikroplastskolan fick positivt 

gensvar av Gryaabs följare och därför 
valde vi att "sponsra" de inläggen för 
att få större spridning. Sponsring av 
ett inlägg på Facebook innebär att 
inlägget annonseras i valda målgrup-
pers flöden. Det visade sig snabbt vara 
effektivt och Gryaabs Facebooksida 
fick fler gillare och flera kommentarer 
på de olika inläggen. Vi upplever att 
vår sociala mediekanal är lämplig för 
att sprida kunskap till allmänheten. 
Därför kommer vi under 2019 göra 
en liknande serie med inlägg om 
läkemedel och avloppsvattenrening.

Susanne Tumlin, utvecklingsingenjör på Gryaab. 
Foto: Emelie Asplund

Gryaab samverkar 
med Göteborgs stads 

förvaltning Kretslopp och 
vatten för att utreda hur 
rening av dagvatten bäst 

kan samordnas. 
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Ökad kunskap om avloppsvett  
– dialog en framgångsfaktor 
En mätning Gryaab gjort visar att 
kunskapen om hur man agerar 
avloppsvänligt har ökat, men att 
det finns arbete kvar att göra. 
Medborgarna vet hur de ska göra, 
men förstår inte varför. Här spelar 
Gryaabs studiebesök för årskurs 
4-6 en viktig roll.

2013 gjorde Gryaab en undersök-
ning för att ta reda på allmänhetens 
kunskaper om Gryaab, vad vi renar 
vattnet från och hur medborgarna 
kan hjälpa till i arbetet för ett renare 
hav. Telefonintervjuer gjordes med 
200 personer i varje ägarkommun 
i åldrarna 18-99. Redan då var 
kunskapen kring hur man ska agera 
avloppsvänligt väldigt hög. 

– Över 90 procent svarade rätt på 
frågor om hur man ska hantera fett, 
vad som får hamna i toaletten och 
var man ska lämna farliga ämnen. 
Även kunskapen kring att man inte 
ska tvätta bilen på gatan var hög, 
berättar Ellinor Günther, kommuni-
kationsansvarig på Gryaab.

Oväntat höga resultat
I december 2018 gjorde Gryaab 
om samma mätning – och resulta-
ten ser nu ännu bättre ut. Hela 98 
procent av de svarande vet att det 
bara är kiss, bajs och toapapper som 
ska hamna i toaletten. En anmärk-
ningsvärt hög siffra. Även de andra 
beteendebudskapen får högre resultat 
än förra gången. 

– Att kunskapen ökar är väldigt 
positivt! Vi ser i undersökningen att 
respondenterna som svarar att de själ-
va eller deras barn har varit på studie-
besök på Gryaab generellt har högre 
kunskaper. Det ger oss bra incitament 
för att fortsätta träffa elever i årskurs 
4-6, säger Ellinor Günther.

Förtydliga varför viktigt att göra rätt
Det som är tydligt i undersökningen 
är att många fortfarande tror att 
reningsverken renar från allt, det 
vill säga inte bara näringsämnen 
och organiskt material, utan också 
från alla typer av farliga ämnen. 
Nästan alla vet hur man ska göra, 
men om man tror att reningsverken 

renar från allt finns kanske inte 
incitamentet för att verkligen agera 
avloppsvänligt. 

– Redan vid förra mätningen såg 
vi det här. Kunskapen har vid årets 
mätning ökat och vi ska fortsätta att 
fokusera på varför det är viktigt att 
använda avloppet på rätt sätt. Kom-
munikation fungerar på det sättet, att 
veta HUR man ska göra lär man sig 
först. Att förstå VARFÖR är svårare 
och därför lägger vi stort fokus på 
just det i vår kommunikation, oavsett 
om det är på ett studiebesök eller i 
någon annan kommunikationskanal, 
avslutar Ellinor Günther. 

Visste du att: 
Gryaab tog 2018 emot 1 635 elever 
från årskurs 4-6 i våra ägarkom-
muner. Dessutom träffade vi 1 179 
vuxna från bland annat universitet, 
folkhögskolor och SFI-verksamheter.

Ellinor Günther håller i ett av  de många studiebesöken som Gryaab har varje år.   Foto Emelie Asplund
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En av Gryaabs strategiska frågor 
handlar om att ha en resurseffek-
tiv och miljövänlig avloppsvatten-

hantering.

Det innebär bland annat att resurs-
hushålla med de kemikalier som 
används i verksamheten. För att få 
reningsprocessen att fungera behövs 
det flera olika driftkemikalier, till 
exempel metanol till bakterierna 
så att de ska jobba så effektivt som 
möjligt och fällningskemikalier 
(polyaluminiumklorid och järn-

sulfat) som gör att löst fosfor binds 
till en flock och kan avskiljas med 
slammet.

Skruvpressarna för avvattning av 
slammet har varit i drift hela 2018. 
Problem med intrimningen har 
lett till att polymerförbrukningen 
var mycket högre än det vi angett 
i våra krav till leverantören. Under 
2019 fortsätter vi att arbeta så att 
polymer- och energiförbrukningen 
optimeras för att få en så hög torr-
substans i slammet som möjligt.

För Gryaab är det viktigt att vi har en god resurshushållning av 
kemikalier och att vi, när vi bygger nytt och bygger om, tänker på 
att göra det så hållbart som möjligt. För att minska mängden avfall 
från den egna verksamheten arbetar vi kontinuerligt med att utbilda 
personal samt att skapa bättre sorteringslösningar. Det avskiljs också 
rens (skräp) från inkommande vatten och där är uppströmsarbete och 
kommunikation viktiga faktorer för att minska mängderna.

Minska användningen 
av skadliga kemikalier
I första hand använder vi bara 
kemikalier som finns registre-
rade och godkända i Gryaabs 
kemikalieregister. Om vi behö-
ver använda nya kemikalier ska 
de godkännas av vår kemikalie-
grupp innan vi fattar beslut om 
att köpa in dem.

Kemikaliegruppen baserar sina 
beslut på kemikaliernas egen-
skaper och ingående ämnen 
samt hur och var de ska använ-
das. Vi jobbar aktivt för att byta 
ut produkter som innehåller 
giftiga ämnen. 

Resurshushållning

Kemikalieanvändning

Kemikalier Mängd 2018 Funktion

Förnybara Fossilfri metanol 248 ton Kolkälla för biologisk kväverening av avloppsvattnet.

Icke förnybara

Metanol 2 090 ton Kolkälla för biologisk kväverening av avloppsvattnet.

Polyaluminiumklorid 242 ton Fällningskemikalie för kemisk fosforrening. Används vid direktfällning.

Natriumhypoklorit 66 ton Rengöring av dukar på skivfiltren och desinficering av internt spolvatten.

Järnsulfat 3 052 ton Fällningskemikalie för kemisk fosforrening.

Polymerer, vatten 40 ton Används vid direktfällning och vid slutsedimentering av det aktiva slammet.

Polymerer, slam 250 ton Används vid förtjockning och slutavvattning av slammet.

Fosforsyra 30 ton Näringstillförsel för biologisk kväverening av avloppsvattnet.

Saltsyra 6 ton Rengöringskemikalie i skivfilteranläggning.

Salpetersyra 2 ton Rengöringskemikalie i slamavvattningsanläggning.

I tabellen anges de kemikalier vi använder mest av i anläggningen. Utöver dessa används kemikalier för underhåll, laboratorium och städ.
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Materialval
Ryaverket utvecklas ständigt och 
äldre anläggningsdelar renoveras 
med jämna mellanrum. 

Eftersom det går åt mycket mate-
rial till att underhålla och bygga ut 
reningsverket är det viktigt för oss 
att välja så hållbara material som 
möjligt. Till vår hjälp använder vi 
oss av Byggvarubedömningen, ett 
verktyg som ger information om 

materialets innehåll och miljöpåver-
kan under sin livscykel. Även social 
hållbarhet bedöms och verktyget 
stödjer också produktutveckling för 
en giftfri miljö. Bedömningen har tre 
nivåer: rekommenderas, accepteras 
och undviks. De produkter som har 
bedömningen undviks använder vi 
bara om en likvärdig produkt saknas. 
Om det händer dokumenterar vi det. 
I samband med att vi bytte luftven-

tilationen i utrymmena där skräpet 
avskiljs från avloppsvatten upptäckte 
vi, med hjälp av Byggvarubedömngen, 
att flera ventiler som valts innehöll 
risk för lakning av bly. I flera fall 
fanns det likvärdiga alternativ som 
vi nu bytt till. Under 2019 kommer 
Gryaab att utveckla användningen av 
Byggvarubedömningen i egen regi för 
att få bättre överblick över material.

Avfallshantering
Gryaab avskiljer stora mängder 
skräp från avloppsvattnet som 
kommer till Gryaab. Det uppstår 
även avfall från vår egen verksam-
het vid underhåll, nybyggnation 
och det dagliga arbetet. 

Gryaab arbetar efter avfallstrappan 
där uppkomsten av avfall i första 
hand ska minimeras, därefter återan-
vändas, återvinnas eller energiutvinnas 
och i sista hand deponeras. 

Minskade rensmängder
Stora mängder avfall så som tops, 
våtservetter, tamponger och snus 

som inte ska spolas ner i toaletten 
avskiljs i våra galler. Under 2018 
uppkom totalt 1 201 ton avfall 
(exklusive farligt avfall), där cirka 76 
procent var skräp i avloppsvattnet. 
Mängden rens i avloppsvattnet har 
de senaste åren minskat per ansluten 
person. För att minska mängden 
skräp som kommer med avloppsvatt-
net jobbar vi med kommunikations-
insatser till invånarna, bland annat 
genom vår studiebesöksverksamhet.

Bättre sortering av verksamhetsavfall

I vårt interna miljöarbete försöker 
vi genom utbildning öka kunskapen 

hos medarbetarna och förbättra 
möjligheterna till sortering. Två 
gånger per år gör vi miljöronder 
där vi kontrollerar hanteringen av 
kemikalier och avfall. Under 2018 
var det färre avvikelser när det gäller 
avfallssorteringen jämfört med tidigare 
år. Det tyder på att våra insatser 
gör nytta. Mängden farligt avfall 
uppgick till 11 ton och allt skickades 
för destruktion.

Visste du att det 2018 
kom in 2 490 kg skräp 
till Ryaverket per dag?
Skräpet i avloppsvattnet 
orsakar stopp i rör och 
ledningar och försvårar 
reningen på Ryaverket. 
Det enda som ska spolas 
ner i toaletten är kiss, 
bajs och toapapper!

2018 uppgick avfallsmängden till  
1 212 ton och majoriteten skickas 
till energiåtervinning via förbränning. 
Av det var 11 ton farligt avfall som  
skickades för destruktion.

n Energiåtervinning rens (909 ton)

n Energiåtervinning verksamhetsavfall (38 ton)

n Återvinning (55 ton)

n Deponi (187 ton)

n Blandat avfall (12 ton)

n Destruktion (11 ton farligt avfall)
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Klimatutsläpp
Gryaabs vision är att bli klimat-
neutrala. Det betyder att koldioxid-
avtrycket per ansluten person ska 
vara noll eller lägre.

För att klara visionen måste vi hitta 
fler bra sätt att minska våra klimat-
utsläpp på. Utsläppen kommer främst 
från den biologiska kvävereningen, 
tillverkning och användning av kemi-
kalier samt från slamhanteringen. 
Vi arbetar för att öka kunskapen om 
klimatutsläppen från verksamheten, 
för att kunna genomföra effektiva åt-

gärder. Bland annat följer vi utveck-
lingen inom klimatforskningen och 
genomför punktinsatser för att mäta 
utsläppen från våra processteg. Det 
gör vi dels för att bekräfta tidigare 
mätningar men också för att mäta på 
nya processteg och förstå på vilket 
sätt de bidrar till våra klimatutsläpp. 
Tack vare omställningen från paral-
lelldrift till seriedrift av rötkamrarna 
har vi ökat utvinningen av metangas 
vilket gör att vi minskat metanemis-
sionerna från slamhögen med cirka 
20 procent.

De klimatgaser som inkluderas i 
beräkningen av våra klimatutsläpp 
är koldioxid, metan och lustgas 
från vår verksamhet, kemikalietill-
verkning och lagring av slam. 2019 
kommer vi att utföra mätningar av 
lustgas från biobäddarna och efter-
nitrifikationen. Vi kommer också att 
delta i ett EU-projekt för att mäta 
utsläpp av metangas från slambe-
handlingen.

Klimat och energi Gryaabs vision 
är att bli klimat-

neutrala.

Utmaningar för att minska klimatutsläppen
Gryaabs mål för 2018 var att vår 
klimatpåverkan skulle understiga 
12 kg CO2e per ansluten person.

Trots många åtgärder nådde vi 
inte målet, då vår klimatpåverkan 
uppgick till 14 kg CO₂e per ansluten 
person. Den största anledningen till 
att målet inte kunde uppnås är att 
vi behövt fackla 14 procent av vår 
biogasproduktion under året. Det 
beror främst på planerad revision av 
Göteborg Energis gaskompressorer. 
Direktutsläpp av oförbränd biogas 
vid produktionstoppar har också på-
verkat negativt. När biogasen facklas 
eller släpps ut oförbränd ersätter den 
inte fossil naturgas och därför minskar 
det vår positiva klimatpåverkan. 

Nytt mål för bättre styrning
Att mäta klimatpåverkan i kg CO₂e 
per ansluten person och år har visat 
sig vara ett olämpligt mål eftersom 
det påverkas negativt när vi ökar 
reningskapaciteten eller har höga 
flöden in. 2019 kommer vi därför 
att uppdatera vår klimatstrategi och 
ta fram användbara nyckeltal för att 
kunna styra verksamheten mot lång-
siktiga mål och hållbara åtgärder 
för att minska vår klimatpåverkan. 
Vi kommer behöva vidta ännu fler 
åtgärder kommande år för att uppnå 
vår vision att bli klimatneutrala, alltså 
att vårt nettoutsläpp av koldioxid är 
noll eller lägre.
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Energi
För att kunna rena avloppsvatten 
använder Gryaab energi i form 
av el och fjärrvärme. Under 2018 
har vi fortsatt att effektivisera 
vår energianvändning, både för 
miljön och ekonomins skull. Vi har 
fortsatt med slamrötning vid lägre 
temperatur utan att utrötningsgra-
den har försämrats.

Det nya processteget med rejekt-
rening har varit i drift hela året och 
bidragit till att minska energian-
vändningen ytterligare genom lägre 
luftförbrukning. Det har också haft 
positiv klimatpåverkan eftersom 
metanolförbrukningen har minskat 
vid kvävereningen.

Även skruvpressarna för avvattning 
av slammet har varit i drift hela 
2018 och bidragit till att minska 
elförbrukningen avsevärt jämfört 
med tidigare centrifuger. Vi fort-
sätter fokusera på de stora energi-
förbrukarna i reningsprocessen och 
jobbar kontinuerligt med att pumpa 

avloppsvattnet effektivt med våra 
inloppspumpar och lufta vårt aktiva 
slam på ett energieffektivt sätt. 

Under året har vi testat och utvär-
derat andra typer av luftare och 
omrörare i våra aktivslambassänger 
för att hitta mer energioptimala 
alternativ. För att optimera vår vär-
meförbrukning har vi haft fortsatt 
fokus på att inte värma vatten i 
onödan i våra rötkammare. Istället 
har vi försökt förtjocka slammet så 
långt det är möjligt innan det värms 
upp i rötningen.  

Trenden de senaste åren är att den 
samlade energianvändningen per an-
sluten person minskar. Detta trots att 
nya processteg har tillkommit. Gry-
aabs ambition är att trenden ska hålla 
i sig och vi har inför 2019 tagit fram 
mål för att upprätthålla uppnådd nivå 
och driva arbetet med energieffektivi-
seringen vidare. Huvudsakligen beror 
den minskande energianvändningen 
på mindre förbrukning av energi i 

form av fjärrvärme till processen. 
Tidigare års minskning beror främst 
på sänkt temperatur i rötkamrarna. 
2018 års minskning beror dels på 
lägre elförbrukning vid pumpning 
av vatten till verket, eftersom vi hade 
lägre flöden under året. Det beror 
också på att övriga energiposter inte 
har ökat, trots ökat antal anslutna 
personer. 
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Här monteras nya omrörare och luftare i Gryaabs aktivslambassänger för att spara energi.  Foto: Ellinor Günther, Gryaab
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Gryaab producerar  
biogas och fjärrvärme
Gryaab använder inte bara energi 
utan producerar också biogas och 
fjärrvärme. Genom att ta hand om 
den gas och värme som skapas i 
anläggningens processer, bidrar 
vi till att kompensera för klimatut-
släppen från andra energikällor. 

Rötat slam blir till biogas
När slammet avskiljts från av-
loppsvattnet rötas det i ungefär tre 
veckor i 35-gradiga rötkammare. Vid 
rötningsprocessen bildas biogas. För 
att öka produktionen av biogas tar 
Gryaab emot fett- och matavfall från 
restauranger och matproducenter. Vi 
säljer biogasen som sedan uppgrade-
ras till 95-98 procent metan. Gasen 
komprimeras och säljs som fordons-
bränsle, som ersätter fossil naturgas. 
Målet 2018 för biogasproduktion var 
satt till 75 GWh. Vi nådde inte rik-
tigt målet då produktionen uppgick 

till 74 GWh. Orsaken till detta är en 
kombination av ett mindre regnigt år 
och en torrare sommar. Detta antas 
ha bidragit till längre uppehållstid 
för avloppsvattnet i tunnelsystemet, 
främst under sommaren. Det leder 
till att en del biogas hinner bildas 
redan i det första vattenbehand-
lingssteget och avgår till atmosfären 
istället för att fångas upp i biogasan-
läggningen. 

Under 2019 kommer vi att fortsätta 
fokusera på att upprätthålla en lång 
uppehållstid i rötningssteget genom 
så bra förtjockning av slammet som 
möjligt. För att nyttja den gas som 
behöver facklas under året kommer 
vi att utreda möjligheten att produ-
cera värme ur den fraktionen.

Vi har även planerat tester med 
förbehandling av slammet för att 
kunna öka biogasproduktionen.

Vattnets värme återanvänds
Innan vattnet släpps ut i havet leds 
det genom Göteborg Energis värme-
pumpsanläggning. Där tas värmen i 
det utgående vattnet tillvara och blir 
en del av fjärrvärmen i Göteborg. 

Gasen komprimeras och 
säljs som fordonsbränsle, 
som ersätter fossil 
naturgas. 

Fossilfri metanol
För att minska vår klimatpåverkan 
har Gryaab använt fossilfri metanol, 
11 procent av den totala metanolför-
brukningen under 2018 var fossilfri. 

Den fossilfria metanolen är nästan 
dubbelt så dyr som fossil metanol men 
vi uppskattar att vi har sparat 490 ton 
CO₂e i utsläpp jämfört med om fossil 
metanol hade använts. Störst nytta 
uppnås om vi kan styra processen så 

att vi minskar förbrukningen av me-
tanol överlag. Därför valde Gryaab att 
försöka minska den totala metanol-
förbrukningen i slutet av 2018. På så 
sätt minskar vi kostnaderna för me-
tanolanvändningen samtidigt som vi 
minskar våra klimatutsläpp ytterliga-
re. Konsekvensen är att kväverening-
en inte blir lika långtgående. Med 
utrymmet upp till målsättningen för 

kväve har vi trots det lycktas rena bort 
kvävet med god marginal till kravet.

2019 kommer Gryaab att fortsätta 
satsa på fossilfri metanol, där målet 
är att minst 15 procent av förbrukad 
metanol ska vara fossilfri. Vi kommer 
också fortsätta att effektivisera kväve-
reningen.
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Gryaabs nya solcellsanläggning  
ska spara energi
I maj installerade Gryaab en sol-
cellsanläggning på ett av taken på 
Ryaverket för att minska behovet 
av att köpa extern el. Arbetet 
ligger helt i linje med Gryaabs 
miljöarbete.

För att driva reningsanläggningen 
förbrukar Gryaab cirka 40 miljoner 
kilowattimmar el om året. Elen 
kommer från vindkraft, något som 
passar Gryaabs miljöprofil bra. Men 
framöver kommer en liten del att 
komma från verkets egen solcells-
anläggning.

– Det är en liten pilotanläggning 
som kommer att producera runt 

35 000 kilowattimmar om året. Vi 
vill minska vår elförbrukning, även 
om det här bara är en liten del till 
att börja med, säger Johan Eidenby, 
gruppchef för el på Gryaab.

Solenergin kommer att användas 
till reningsverksamheten. I framtiden 
finns det planer på att utöka anlägg-
ningen.

– Vi har ganska gott om takyta som 
vi skulle kunna sätta mer på om det 
här faller väl ut, säger Johan Eidenby.

Solcellsanläggningen har från juni 
till december 2018 levererat 18 850 
kilowattimmar. 

– Det är ungefär 20 års återbetalnings- 
tid med dagens elpriser och livsläng-
den ligger på 30 år. Så det känns som 
en bra investering, avslutar Johan.

Johan Eidenby visar upp Gryaabs nya solceller. Foto: Emelie Asplund

Det känns som 
en bra investering, 

säger Johan.
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Arbetsmiljö och hälsa
En förutsättning för att Gryaab 
ska kunna fortsätta leverera goda 
resultat är att behålla och utveckla 
engagemanget hos våra medarbe-
tare, som är vår viktigaste resurs. 
Därför ska Gryaab vara en arbets-
plats som kännetecknas av en god 
och säker arbetsmiljö. 

På Gryaab är vi 103 årsarbetare 
fördelade på fem avdelningar. 98 är 
tillsvidareanställda och fem är viss-
tidsanställda. Fördelningen mellan 
kvinnor och män är 32 kvinnor och 
71 män. Under 2018 har vi haft 11 
sommarjobbare och två LIA-prak-
tikanter. Sommarjobbarna är en del 

av de fem visstidsanställda och utgör 
ungefär två årsarbetare. Utöver våra 
egna medarbetare har vi under året 
även hyrt in personal vid glapp då 
någon slutat tills rekryteringar genom-
förts. Vi har också köpt in både 
entreprenad- och konsulttjänster, 
bland annat för våra ombyggnationer.

31 % 
kvinnor

69 % 
män

Den fysiska arbetsmiljön
Vi genomför löpande riskanalyser 
och åtgärder för att minska risker för 
vår personal. Den fysiska arbetsmiljön 
utvärderas genom arbetsmiljöronder 
enligt arbetsmiljögruppens årsplan 
för att säkerställa en god arbetsmiljö. 

I de fall där olyckor och tillbud sker 
rapporteras det i vårt avvikelse-
system, ENIA. Där kan orsaker 
utredas och åtgärder initieras för att 
inte olyckorna eller tillbuden ska 
upprepas. 

Arbetsplatsolyckor och tillbud
2018 skedde åtta arbetsplats-
olyckor på Gryaab. Sju av olyck-
orna drabbade Gryaabs anställda 
och var mindre allvarliga. 

Det har bland annat handlat om 
slag av maskiner, stukning, syras-
kada och elstöt. Av de drabbade 
var fem män och två kvinnor. En 
av olyckorna ledde till åtta dagars 
sjukskrivning och övriga av de som 
skadades hade ingen sjukfrånvaro. 
Arbetsplatsolyckorna har minskat 
jämfört med 2017 då elva fall inrap-
porterades. 

Den åttonde arbetsplatsolyckan, som 
drabbade en entreprenör, var något 
allvarligare än de övriga sju. En-
treprenören skadade sig i ett arbete 
med en maskin och fick en fraktur i 
fingret. Entreprenören behövde 3,5 
månads återhämtningstid för att bli 
fullt återställd. Efter utredning med 
arbetsmiljöverket, företagshälsovården 

och bolaget bedömdes det att det var 
den mänskliga faktorn som orsakade 
olyckan. Alla som använder maski-
nen har fått säkerhetsutbildning om 
hur den ska hanteras.

För att mäta arbetsrelaterade skador 
används ett index baserat på antalet 
arbetsplatsolyckor, totala summan 
arbetade timmar och en faktor som 
GRI fastställt beroende på antalet 
årsarbetare. För 2018 är indexet 
8,5. Det är första året vi mäter detta 
index. 

Åtgärder för att minska och         
eliminera arbetsplatsriskerna
För att öka medvetandet om risker 
i verksamheten och hur tillbud och 
olyckor ska hanteras, har det erbju-
dits ett stort antal utbildningar inom 
säkerhet. Det har bland annat varit 
utbildningar inom brandfarlig vara, 
säkerhet, heta arbeten, hantering av 
kemikalier och farligt gods. 

Under 2018 påbörjades också en 
översyn av säkerhetsrutiner för dag-
liga arbeten. Arbetet sker i tvärar-
betsgrupper och ska vara klart under 
våren 2019. 

Mätningar på aerosoler från 
efternitrifikation har gjorts för att 
kartlägga spridningen och riskerna 
vid arbete vid anläggningsdelen. 
Konsekvenser av rökutveckling från 
en ugn i laboratoriet har simulerats. 
Resultaten av dessa utredningar 
kommer att granskas av arbetsmiljö-
gruppen i början av 2019.

Samtliga kemikalier som används i 
den dagliga verksamheten på Gryaab 
finns registrerade i kemikaliesyste-
met EcoOnline. Vart tredje år går 
medarbetarna en utbildning om 
kemikalier.
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Organisatorisk och social arbetsmiljö
Att vi mår bra, trivs och har ett 
bra bemötande mot varandra på 
jobbet är en förutsättning för att vi 
ska kunna utvecklas och samar-
beta. Därför värnar Gryaab om den 
psykosociala arbetsmiljön.

Den psykosociala arbetsmiljön 
utvärderas i samband med det årliga 
medarbetarsamtalet mellan chef och 
medarbetare samt genom svar i en 
medarbetarenkät. Dessutom finns 
arbetsmiljöfrågor med som en stående 
punkt på arbetsplatsträffar. 

Under 2018 har det tydliggjorts hur
psykosociala arbetsmiljöproblem 
fångas upp i vårt systematiska 
arbetsmiljöarbete. Hanteringen av 
kränkande särbehandling har även 
tydliggjorts för att säkerställa att 
medarbetare vet hur de ska agera och 
vilket stöd de kan få om de känner 
sig utsatta. Under 2018 har ett fall 
av diskriminering uppmärksammats. 

Förebygga risk för ohälsa
I rutinerna för organisatorisk och social 
arbetsmiljö behandlas områdena 

organisation, ledarskap, kommuni-
kation, delaktighet, arbetsbelastning, 
krav, resurser och ansvarsfördelning. 
Alla områden är viktiga för att varje 
medarbetare ska må bra och kunna 
utvecklas på jobbet. Om en eller 
flera delar inte fungerar som de ska, 
ökar också risken för stress. Därför 
kommer Gryaab 2019 bland annat 
genomföra en arbetsmiljöutbildning 
för samtliga medarbetare som kommer 
att fokusera på just stress och balans.

Säkerhetsutbildning för alla
Alla anställda hos konsult- eller entreprenadföretag som ska 
utföra arbeten som kräver arbetstillstånd ska genomgå en sä-
kerhetsutbildning innan de kommer till Gryaab. Godkänd utbild-
ning resulterar i att personen får ett SSG Entré-pass, vilket ger 
tillträde till Gryaab. Utbildningen består av en allmän del och en 
lokal del som fokuserar på Gryaab. Entré-passet är giltigt i tre år 
och kan sedan förnyas. Alla medarbetare på Gryaab genomför 
också dessa utbildningar.

Kompetensförsörjning  
tillsammans
För att säkra svårrekryterad kom-
petens i framtiden deltar Gryaab i 
de tekniska förvaltningarnas och 
bolagens gemensamma projekt för 
kompetensförsörjning inom Göte-
borgs stad. 

Medarbetare från Gryaab har delta-
git i frukostseminarier, workshopar 
och mässor i syfte att bidra till att 
nå svårrekryterad kompetens genom 
gemensam marknadsföring.

Under 2019 kommer Gryaab att ta 
fram en ny kompetensförsörjnings-
plan.

Under 2019 kommer Gryaab att genomföra en arbetsmiljöutbildning för 
våra medarbetare, som fokuserar på stress och balans. 

Foto: Emelie Asplund
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Kopiera bemötande  
för bättre arbetsmiljö
2017 års arbete med att förbättra 
Gryaabs kultur följdes upp under 
2018, med samma mål som tidi-
gare: att vi mår bra på jobbet och 
trivs tillsammans. Den här gången 
med ett lite annorlunda arbetssätt. 

En viktig framgångsfaktor för att 
behålla kompetenta och motiverade 
medarbetare och attrahera nya är 
att erbjuda en stimulerande och 
utvecklande arbetsplats. Kultur och 
värderingsarbetet som gjordes förra 
året resulterade i en lång lista över 
saker som medarbetare på Gryaab 
vill se hända. En ny arbetsgrupp, 
the Copycats, bildades för att arbeta 
med att få igenom förslagen.

Viktigt att bekräfta
Gryaabs medarbetare har idag god 
kunskap om hur man använder sig av 
ett styrkefokuserat arbetssätt för att 
utveckla sitt engagemang. Arbets-
sättet fokuserar på det vi gör bra 
och uppmuntrar till att utveckla det 
ännu mer. Arbetssättet fångar upp 
vikten av bekräftelse, uppmuntrar 
snabbare lösningsförslag och stärker 
medarbetarnas delaktighet. Det här 
går också hand i hand med Gryaabs 

värdegrund om att vara positiva, 
öppna och engagerade. 

Fortsatt styrkefokus  
med uppdrag i smyg
Arbetsgruppen valde att inlednings-
vis arbeta ”under radarn”, där de 
själva gjorde det som efterfrågats, 
allt från att planera roliga och effek-
tiva möten till att gå andra vägar i 
korridorerna och och träffas utanför 
avdelningsgränserna. Förhoppning-
en var att gruppens agerande skulle 
ge ringar på vattnet, att övriga med-
arbetare skulle kopiera beteendet. 

Mötestips och snällkalender
I början av december informerade 
vd:n om arbetet och uppmanade 
medarbetarna att hålla ögonen 
öppna för mer synliga aktiviteter 
framöver. Gruppen gjorde en lista 
med tips för bättre och effektivare 
möten och en ”snällkalender” med 
ett uppdrag varje vardag fram till 
jul. Uppdragen handlade bland 
annat om att ta kontakt med de 
kollegor som man inte umgicks så 
mycket med i vanliga fall, att sprida 
snälla budskap på post-it lappar och 

Foto: Emelie Asplund

Den bästa arbetsplatsen
2017 valde Gryaab att fokusera 
på att utveckla vår kultur och 
våra värderingar, då resultat från 
tidigare års medarbetarenkäter 
visar att fokus på detta behövs. 

Grundtanken till arbetet är, att 
om vi trivs med våra arbetsupp-
gifter, har goda relationer med 
våra kollegor och vår chef, har 
tillräckliga resurser och ansvar 
och får bekräftelse för våra 
insatser, så mår vi bra på jobbet. 
Och när vi mår bra på jobbet är 
vi också mer effektiva och kan 
utveckla både oss själva och 
organisationen.

att våga be om hjälp oftare. Medar-
betarna uppmanades att delta aktivt.

Arbetet fortsätter 2019
Arbetet i gruppen the Copycats 
fortsätter under 2019 och kommer 
därefter att utvärderas.
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Mäta för att förbättra
Gryaab genomför vartannat år en 
medarbetarenkät för att identifiera 
vad vi är bra på och vad vi behöver 
utveckla för att skapa en bättre 
arbetsplats för våra medarbetare. 
Resultatet från enkäten sammanställs 
i olika index:

• Nöjd medarbetarindex (NMI) 
visar hur medarbetarna upplever 
Gryaab som arbetsplats i sin 
helhet.

• Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) anger hur medarbetarna 
upplever styrningen och ledar-
skapet inom bolaget samt deras 
egen motivation.

• Kommunikationsindex (KOMI) 
visar hur medarbetarna upplever 
att kommunikation och tillit 
fungerar inom Gryaab.

Under 2018 har ingen enkät genom-
förts, men under 2019 kommer en ny 
enkät att skickas ut.

Nöjd medarbetarindex (NMI), Hållbart medarbetarengagemang (HME) och Kommunikationsindex 
(KOMI) följs upp vartannat år och olika åtgärder tas fram och genomförs utifrån resultaten.
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Sjukfrånvaron 
för kvinnor har 

minskat kraftigt
under 2018.

Sjukfrånvaro
Eftersom Gryaab bara har ett hund-
ratal medarbetare kan utslaget va-
riera en del mellan åren, prescis som 
diagrammet visar. Det kan räcka 
med att en person är långtidssjuk-
skriven. Ett glädjande besked för 
2018 är att sjukfrånvaron för kvinnor 
minskat kraftigt jämfört med 2017.

KOMI KOMI
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Uppskattad utbildning  
med livsviktig kunskap
Under hösten har Gryaab genom-
fört tre fulltecknade utbildningar 
i hjärt- och lungräddning (HLR), 
som erbjöds samtliga medarbetare. 
En kombinerad HLR- och för-
bandsutbildning hölls för Gryaabs 
första-hjälpen-grupp. Intresset för 
HLR-utbildningen var stort och 
ytterligare en utbildning har bokats 
i januari 2019 för de som inte hade 

möjlighet att gå på 2018 
års utbildningstillfällen. 

– Det är roligt att intresset varit 
så stort då detta är ovärderlig 
kunskap att ha både i arbetet 
och på fritiden. Utbildarna var 
imponerade av medarbetarnas 
engagemang under utbildningarna, 
berättar Lena Carlsson, HR-specia-
list på Gryaab.

Ökad intern kommunikation 
Ett av Gryaabs mål för 2018 har 
varit att öka medarbetarnas tillgång 
till information genom ett nytt 
intranät. Det arbetet påbörjades i 
april. Målet med det nya intranätet 
är att det ska bidra till bättre intern 
kommunikation inom bolaget och 
med Göteborgs stad, ge efterfrågad 

service och stärka samarbetet mellan 
medarbetarna. Ett annat mål är att 
alla medarbetare ska kunna nå infor-
mation på intranätet på ett jämlikt 
sätt. Det kommer vi att lösa genom 
att satsa på ett responsivt intranät, 
vilket betyder att det ska gå att nå 
via dator, mobil, surfplatta med 

mera. Vårt nuvarande intranät är 
inte responsivt. På vårt nya intranät 
vill vi också göra aktuell kunskap 
lättillgänglig för medarbetarna. 
Gryaabs nya intranät planeras kunna 
lanseras sommaren 2019.

Jämlikt Gryaab
Göteborgs stad satsar långsiktigt och 
uthålligt på att skapa en mer jämlik 
stad. Målet är att minska skillnader 
i livsvillkor för ökad sammanhåll-
ning, tillit och delaktighet. Gryaab, 
som en del av Göteborgs stad, bidrar 
till målet på olika sätt. Internt satsar 

vi resurser för att skapa en kultur där 
varje medarbetare mår bra på jobbet, 
trivs och utvecklas. Gryaab tar också 
ett ansvar för att våra leverantörer 
bidrar till den sociala hållbarheten. 

"Det är roligt 
att intresset varit 

så stort då detta är 
ovärderlig kunskap att 

ha både i arbetet 
och på fritiden".
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Fantastiskt engagemang hos Gryaabs 
leverantörer
Det är viktigt för Gryaab att bidra 
till att ungdomar och arbetslösa 
kommer i arbete. Dels för att det 
gynnar samhället i stort och våra 
medmänniskor, men också för att 
säkerställa att våra branschleveran-
törer utvecklas och kan fortsätta att 
erbjuda de tjänster Gryaab behöver i 
framtiden. I de upphandlingar som 

Gryaab själva genomför ställer vi krav 
på social hänsyn, det vill säga att våra 
avtalsleverantörer ska bidra till det 
sociala arbetet med sysselsättning. 
Under året har vi skickat ut en enkät 
till våra leverantörer och bett dem be-
skriva hur de arbetar med det sociala 
arbetet. Svaren visar på ett fantastiskt 
engagemang hos våra leverantörer 

som tar emot praktikanter, lärlingar, 
examenskandidater och nyanlända 
från skolor, yrkeshögskolor, universi-
tet och Arbetsförmedlingen. Många 
av leverantörerna sponsrar olika 
projekt som anordnas av bland annat 
Stadsmissionen och Unicef.

Social hänsyn i upphandling
Gryaab har använt modellen för social 
hänsyn i alla tjänsteupphandlingar där det 
varit möjligt. Under året var det tio stycken. 
Inga personer långt ifrån arbetsmarknaden 
har anställts inom ramen för social hänsyn i 
upphandling. 

Praktikplatser
Gryaab har under året erbjudit en 
person långt ifrån arbetsmarknaden 
en praktikplats hos oss men av olika 
orsaker tackade personen nej. Under 
2019 har vi som mål att erbjuda en 
till två personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden praktikplats på 
Gryaab.

Inga osakliga 
löneskillnader
Gryaab gör en lönekartläggning 
varje år tillsammans med de fackliga 
organisationerna där vi analyserar 
om det finns några löneskillnader 
mellan kvinnor och män i likvärdigt 
värderade befattningar. Lönekart-
läggningen för 2018 visade inte på 
några osakliga löneskillnader mellan 
kvinnor och män.

Arbetsmiljögruppen
Gryaab ska vara en arbetsplats som 
kännetecknas av en god och säker 
arbetsmiljö. Arbetsmiljögruppen gör 
ett viktigt arbete för att åstadkomma 
en bra arbetsmiljö för alla anställda. 
I gruppen ingår huvudskyddsom-
bud, två skyddsombud, vd, arbets-
miljösamordnare och HR-specialist. 

Arbetsmiljöfrågor som till exempel 
riskanalyser och händelser hanteras. 
Förebyggande åtgärder och påverkan 
av nya lagar och föreskrifter diskute-
ras också i forumet. Inriktningsbe-
slut kan fattas av arbetsmiljögruppen 
som sedan implementeras i hela 
organisationen.
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Webbutbildning 
Jämlikt Göteborg
För att öka kunskapsnivån om 
jämlikhet och få en inblick i hur 
skillnaderna ser ut i Göteborg har 
medarbetarna på Gryaab genomgått 
en webbutbildning. Utbildningen 
kompletterades med efterföljande 
möten för reflektion och diskussion.

Världstoalettdagen belyser 
mänskliga rättigheter
2,3 miljarder människor – nästan 
en tredjedel av världens befolk-
ning – saknar en ordentlig toalett. 
Därför instiftades Världstoalettda-
gen 2001, som sedan 2014 är en 
officiell FN-dag. 

Dagen firas den 19 november varje 
år och uppmärksammar sanitetspro-
blem runt om i världen. 

I Sverige har vi det bra, med tillgång 
till både toaletter och rent vatten. Så 
bra att vi inte funderar över funktio-
nen. Toaletten har blivit en pappers-
korg för många och kunskapen om 
att det bara är det som kommer från 
kroppen och toalettpapper som ska 
spolas på toaletten är ofta bristfällig.

I Göteborgsregionen spolas 2 500 
kilo skräp ner varje dag. Våtservet-
ter är ett ovett som ställer till stora 
besvär. 

På Världstoalettdagen 2018 upp-
manade Gryaab och Göteborg stad 
invånarna att sluta använda toaletten 
som papperskorg, i ett pressmedde-
lande som gick ut i lokalpress. I 
pressmeddelandet berättade vi bland 
annat om varför det bara är toalett-
papper som får lov att spolas ner; 
det är nämligen det enda papper som 
är gjort för att lösas upp i vatten. 
Allt annat papper fastnar lätt i rör, 
pumpar och maskiner och ställer till 
oreda.

Foto: Emelie AsplundNästan en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till en säker toalett.

Den 19 november 
uppmärksammas 
sanitetsproblem 

runt om i världen.
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Ekonomi 2018
Eftersom Gryaab finansierar 
verksamheten via avgifter från 
ägarkommunerna är det viktigt 
för oss att verksamheten bedrivs 
på ett kostnadseffektivt sätt och 
att vi arbetar för att minska risken 
för oegentligheter. Genom rutiner, 
internkontroller och revisioner 
följer vi upp vårt arbete löpande 
kring ekonomi och oegentligheter.

I Gryaabs uppdrag ingår det att arbeta 
långsiktigt och kostnadseffektivt 
för att ägarkommunerna och dess 
invånare ska få en låg avgiftsutveck-
ling för vårt arbete med avlopps-
vattenreningen. För 2019 kommer 
våra ägarkommuner att betala 
325 mkr i avgift mot 321 mkr för 
2018, vilket är en höjning med 1,25 
procent. Gryaab arbetar långsiktigt 
och vi uppdaterar kontinuerligt vår 
långtidsbudget som sträcker sig tio 
år framåt i tiden. I långtidsbudgeten 

finns olika scenarioutfall beroende 
på kommande myndighetskrav och 
belastningsökningar beroende på 
ökande population. Detta för att bo-
lagets ägare ska ha en klar bild över 
den framtida utgiftsutvecklingen. 

Intäkter
Förutom avgifterna som Gryaab får 
från ägarkommunerna finns det an-
dra intäkter i verksamheten. Gryaab 
producerar bland annat stora mäng-
der biogas som blir till klimatsmart 
fordonsbränsle. Även mottaget fett 
från fettavskiljare och organiskt 
material från slutna tankar och 
trekammarbrunnar ger intäkter, 
liksom den värme som utvinns ur 
det utgående vattnet. Sammanlagt 
ger de här posterna intäkter på 39,0 
(37,8) mkr där den största andelen 
kommer från försäljningen av bio-
gas. Målsättningen är att intäkterna 

från ovanstående verksamhet ska 
bidra med mer än tio procent av 
nettoomsättningen, vilket det har 
varit under senare år.

Kostnader
Företagets kostnader för verksam-
heten består av driftkostnader, perso-
nalkostnader och kapitalkostnader. 
Totalt uppgick de samlade kostna-
derna till 358 (358) mkr för 2018, 
där driftkostnaderna svarar för den 
största andelen med 45 procent.

Kostnadsutveckling 
Gryaabs investeringar i nya an-
läggningsdelar under senare år har 
påverkat kostnadsutvecklingen, 
dels genom ökade avskrivningar 
och finansieringskostnader och dels 
för att det går åt mer energi och 
kemikalier för att bedriva en utökad 
verksamhet.

Intäkter (tkr)
n Avgifter från ägarkommuner 321 000

n Slutna system 6 090

n Organiskt avfall  3 444

n Biogas 22 357

n Spillvärme 7 136

n Eget arbete 1 871

n Övrigt 1 464

n Övrigt 0,4 %n Slutna system 1,7 %

n Organiskt avfall 1,0 %

n Biogas 6,2 % n Spillvärme 2,0 %

n Aktiverat arbete 0,5 %

n Avgifter från ägar-
       kommuner 88,3 %

Ekonomi och oegentligheter

Kostnader (tkr)
n Driftkostnader 158 371

n Personalkostnader 76 885

n Kapitalkostnader 123 468

n Kapitalkostnader 34,4%

n Personalkostnader 21,4%

n Driftkostnader 44,1%

Gryaab   ·   Vårt ekonomiska ansvar   47   Page 302 of 530



Oegentligheter
För Gryaab utgör oegentligheter 
både en ekonomisk risk och en 
risk att förtroendet för bolaget och 
ägarna skadas. Eftersom Gryaab 
finansieras via kommunernas 
VA-taxor är det extra viktigt att vara 
varsamma om våra gemensamma 
tillgångar.

Gryaab drar nytta av Göteborgs stads 
arbete med att undvika att sluta avtal 
med oseriösa leverantörer. I arbetet 
ingår kontinuerlig uppföljning och 
prövning av leverantörernas seriositet, 
bland annat genom ett samarbete 
inom Kunskapscentrum i staden. 
I Kunskapscentrum ingår Polisen, 
Skatteverket, Kronofogden och flera 
andra myndigheter. Målet för sam-
arbetet är bland annat att identifiera 
otillbörligheter i samband med upp-
handlingar och under avtalsperioden. 

Göteborgs stad har tagit fram en 
policy och riktlinjer om mutor och 

andra oegentligheter som Gryaab 
följer. Alla nyanställda får infor-
mation om dem vid anställning. 
Under året har Gryaab anlitat en 
gästföreläsare för ett seminarium om 
oegentligheter och korruption för att 
uppdatera medarbetarnas kunskap 
om gällande regler och policyer. 
Reglerna är även implementerade i 
vår verksamhetshandbok. I under-
laget till upphandlingar informerar 
vi också våra affärspartners om att 
Gryaabs medarbetare inte får ta 
emot betalningar, gåvor eller andra 
former av ersättningar från en tredje 
part som kan påverka objektiviteten 
i affärsbeslut.

Under 2018 har inga fall av oegent-
ligheter konstaterats, och inga miss-
tankar om korruption förekommit, 
bland anställda eller affärspartners. 
Det pågår heller inga rättsprocesser 
angående korruption. I slutet av året bytte Gryaab 

ekonomisystem för att integrera 
bättre med stadens gemensamma 
system, vilket bland annat kommer 
att minska vår sårbarhet. Ett antal 
arbetsmoment har också lagts på 
stadens gemensamma enhet för IT. 
Att samtliga bolag inom Stadshus 
AB på sikt har gemensamma eko-
nomisystem gör att mer fokus kan 
läggas på uppföljning och verksam-
hetsutveckling. 

Under 2019 kommer Gryaab att 
prioritera budget- och prognoshan-
teringen. Verksamheten får bättre 
möjligheter att följa upp och bryta 
ner kostnader på detaljnivå genom 
förbättrade uppföljningssystem. 
Gryaab kommer också att byta 
bank, vilket kommer att förenkla 
likvidhanteringen. Under 2019 ska 
Gryaab även se över och skärpa de 
miljökrav som vi ställer vid inköp 
av varor och tjänster. Vi ska också 
öka delaktighet genom förbättrade 
rapportfunktioner.

Utvecklingsområden  

100 kr

200 kr

300 kr

400 kr

500 kr

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nettokostnad 
per person

Driftkostnad 
per person

Netto- /Driftkostnad per ansluten person omräknat till 2018-års prisnivå

Antalet anslutna 2018 var 778 790 personer, en ökning med 15 726 eller 2,1 procent. Vid 
ökning av befolkningen kan kostnaderna spridas ut på fler individer och därmed hålla nere 
kostnaderna per ansluten person.

Möjlighet att larma vid misstankar 

En whistleblowerfunktion som är 
till för alla anställda inom Göteborgs 
stad och dess bolag underlättar för 
Gryaab att ha en öppen affärskultur 
och en god affärsetik. Alla anställda 
kan lämna tips om de misstänker 
oegentligheter inom företaget. 
Det finns även en åtgärdsplan som 
Gryaab har fastslagit som steg för 
steg beskriver de generella åtgärder 
som ska vidtas då misstankar om 
korruption och oegentligheter 
uppstått. Gryaab hade inga whistle-
blower-ärenden under 2018.
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KLIMAT OCH ENERGI 
Mätningar av lustgas från biobäddarna och 
efternitrifikationen ska utföras.

Vi kommer att delta i ett EU-projekt för att mäta 
utsläpp av metangas från slambehandlingen.

Gryaab ökar satsningen på fossilfri metanol. 

För att nyttja den gas som behöver facklas under året 
kommer vi att utreda möjligheten att producera värme 
ur den fraktionen.

Tester med förbehandling av slammet för att kunna 
öka biogasproduktionen ska genomföras.

Vår klimatstrategi ska uppdateras och användbara nyckel-
tal ska tas fram, så att vi kan styra mot långsiktiga mål 
och hållbara åtgärder för att minska vår klimatpåverkan.

50   Gryaab   ·   Gryaabs åtaganden

VATTENBEHANDLING
En förstudie ska påbörjas för att säkra tillgängligheten 
på inloppspumparna.

Fokus ska läggas på att lära oss mer om BOD-reningen 
och hur den kan optimeras.

SLAMBEHANDLING
Gryaab ska delta i utredningen om slam-
spridningsförbud genom att bidra med 
kunskap och fakta om slam och slamhan-
tering till Svenskt Vatten och regeringens 
utredare. Gryaab ska också fortsätta att 
följa och bidra till utvecklingen av alternativa 
tekniker för kretslopp.

UPPSTRÖMSARBETE
Analysresultaten för hushålls-
spillvattenundersökningen 
kommer att utvärderas och 
kommuniceras under 2019.

Vi ska göra inlägg om läke-
medel och avloppsrening på 
Gryaabs Facebook-sida.

RESURS-
HUSHÅLLNING
Vi fortsätter att arbeta med 
skruvpressarna så att poly-
mer- och energiförbrukning-
en optimeras för att få en så 
hög torrsubstans i slammet 
som möjligt.

Användningen av Byggvaru-
bedömningen i egen regi 
ska utvecklas så att vi får 
bättre överblick över material 
och bli mindre beroende av 
konsultstöd.

Vårt miljöansvar

Under 2019 kommer Gryaab att, utöver ordinarie verksamhet, särskilt fokusera på följande 
områden för att förbättra oss inom våra väsentliga hållbarhetsfrågor.

!
?
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ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA
En ny kompetensförsörjningsplan ska tas fram.

Resultaten av olika säkerhetsutredningar (se 
sidan 39) kommer att granskas av arbetsmil-
jögruppen i början av året.

Arbetsgruppen the Copycats ska fortsätta 
att utveckla och förbättra Gryaabs psyko-
sociala arbetsmiljö. Arbetet ska utvärderas 
i slutet av året.

Vårt sociala ansvar

Vi kommer att skicka ut en medarbetarenkät för att identifiera 
vad vi är bra på och vad vi behöver utveckla för att skapa en 
ännu bättre arbetsplats för våra medarbetare.

Eftersom alla områden är viktiga för att varje 
medarbetare ska må bra och kunna utvecklas 
på jobbet, ska Gryaab genomföra en arbets-
miljöutbildning för samtliga medarbetare som 
kommer att fokusera på stress och balans.

Gryaabs nya intranät  
ska lanseras.

Under 2019 har Gryaab som 
mål att erbjuda en till två 
praktikplatser till personer 
som på olika sätt står långt 
ifrån arbetsmarknaden.

Arbetet sker med en ansvarsfull användning av ekonomiska 
resurser och följer långtidprognosen bland annat genom att 
avgiften vid 2030 inte överstiger 325 mkr.

Gryaab kommer att förbättra kvaliteten i månadsrapport-
eringen och i prognos- och budgethanteringen.

Under 2019 ska vi utreda och skärpa de hållbarhetskrav 
vi ställer vid inköp av varor och tjänster.

Vi ska också öka delaktighet genom förbättrade 
rapportfunktioner.

Vårt ekonomiska ansvar
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Styrelseledamöter
Övre raden från vänster: Olle Adolfsson (S) Lerum, ordinarie,  
Bengt Johansson (M) Härryda, ordinarie, Tomas Karlsson (M)  
Göteborg, suppleant, Lars-Erik Stefansson (Kommunal),  
Karin van der Salm (vd Gryaab), Mehdi Basiri (Saco-SI).

Nedre raden från vänster: Gun Kristiansson (S) Mölndal, ordinarie, 
Catrin Björkman (MP) Göteborg, första vice ordförande,  
Isabelle Asadian Falahieh (S) Partille, suppleant, Peter Rundström 
(V) Göteborg, ordförande, Claes Johansson (M) Göteborg, andre vice 
ordförande, Kent Wängstedt (S) Göteborg, suppleant, Kent Aulin, 
(MP) Kungälv, suppleant, Jenny Eriksson (Vision), Mårten Tagaeus, 
styrelsens sekreterare. 

Frånvarande: Stefan Sjöblom (Vision), Jan Skog (M) Ale, suppleant, 
Svante Bergh (M) Göteborg, ordinarie.

Gryaabs
styrelse
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Karin van der Salm  
vd

Sven-Ove Pettersson  
avdelningschef teknisk  

försörjning

Anders Hansson  
avdelningschef drift

Ann Mattsson  
avdelningschef utveckling, 

kvalitet och miljö

Ellinor Günther  
kommunikationsansvarig

Malin Olsson  
avdelningschef projekt  

och planering

Christina Nilsson  
avdelningschef stab

Douglas Lumley  
Senior Advisor

Gryaabs
ledningsgrupp
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GRI-index 
Upplysning Sida Kommentar och avsteg

Generella

102-1 Organisationens namn - Gryaab

102-2 Aktiviteter, märken, produkter och tjänster 5

102-3 Huvudkontorets lokalisering - Göteborg, Sverige

102-4 Verksamhetens lokalisering - Göteborg, Sverige

102-5 Ägarstruktur och juridisk form 8–9

102-6 Marknader som företaget verkar inom 5

102-7 Organisationens storlek 5, 39, 47 Enligt stadens beräkning på 1 600 årsarbetstimmar är 
det 103 anställda (tillsvidare- och visstidsanställda). 
Enligt den faktiska siffran för Gryaab är det 1 800 
årsarbetstimmar (sjukfrånvaron avdragen). Det innebär 
101 anställda (tillsvidare- och visstidsanställda)

102-8 Information om anställda 39 Data hämtas från löneadministrationssystemet Perso-
nec. Det finns ingen signifikant variation avseende an-
tal anställda under året. Avsteg: uppdelning på region 
ej relevant. Information saknas avseende fördelning 
på män och kvinnor för de olika anställningsformer-
na. Det saknas även information om hur många män 
respektive kvinnor som jobbar hel- och deltid.

102-9 Leverantörskedja 16

102-10 Signifikanta förändringar i organisationen 
och dess leverantörskedja

11 Inga signifikanta förändringar i leverantörskedjan. 

102-11 Förhållningssätt till försiktighetsprincipen - Inför beslut om åtgärder med negativ påverkan på mil-
jön eller människors hälsa beaktar vi hänsynsreglerna i 
miljöbalken där försiktighetsprincipen ingår.

102-12 Externa initiativ 17 ISO 14001 och Revaq.

102-13 Medlemskap 3

102-14 Uttalande från vd 11

102-16 Värderingar, principer, standarder och 
uppförandenormer

6–7

102-18 Styrningsstruktur 9, 17 Skyddsombud finns på arbetsplatsen. 

102-40 Lista över intressenter 12

102-41 Kollektivavtal - 100  procent av Gryaabs medarbetare omfattas av 
kollektivavtalen.

102-42 Identifiering och urval av intressenter 12 De aktörer som inte bedöms påverka oss i hög grad är 
t ex energibolag, närliggande verksamheter, producen-
ter av konsumentprodukter och återvinningsbolag.

102-43 Metod för intressentdialog 12 Uppdatering av intressentanalysen görs var 3:e år eller 
tätare vid behov.

102-44 Viktiga frågor som har lyfts av intressenterna 12, 14–15

102-45 Enheter inkluderade i årsredovisningen - Gryaab AB. Årsredovisningen finns på gryaab.se

102-46 Fastställande av rapportinnehåll och  
avgränsning av frågor

14–16 De fyra redovisningsprinciperna enligt GRI har till-
lämpats för att bestämma hållbarhetsredovisningens 
omfattning och innehåll.

102-47 Lista med väsentliga frågor 15

102-48 Ändrad information - Inga behov av att justera innehåll i föregående hållbar-
hetsrapport.

102-49 Förändringar i redovisningen 58
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Upplysning Sida Kommentar och avsteg

102-50 Redovisningsperiod - 1 januari – 31 december 2018

102-51 Datum för senaste redovisningen - 12 mars 2018

102-52 Redovisningscykel - Kalenderår.

102-53 Kontaktperson Karl-Emil Videbris, kvalitets- och miljöansvarig, 
tfn 031-64 74 00.

102-54 Angiven redovisningsnivå enligt  
GRI-standarden 

- GRI standard Core option

102-55 GRI-index 55–57

102-56 Extern granskning - Hållbarhetsredovisningen granskas inte eftersom 
Gryaab inte berörs av lagkravet i dagsläget. Ingen 
tredjepartsgranskning av kraven enligt GRI.

Styrning av hållbarhetsfrågor

103-1 Beskrivning av väsentliga frågor och dess 
avgränsningar

14–16, 
23-48

103-2 Metod för styrning av hållbarhetsfrågor 17, 23-48

103-3 Utvärdering av styrningen 17

Vattenbehandling

303-1 Vatten som resurs 5, 23-27, 
30-31

Utöver utsläpp av renat avloppsvatten förbrukar vi även 
dricksvatten. Under 2018 uppgick denna förbrukning till 
267 298 m3. För att begränsa förbrukningen använder 
vi avloppsvatten från reningsprocessen för att driva och 
underhålla reningsutrustning. Dagvatten från Ryaverk-
ets egna verksamhet avleds in i processen eller till Göta 
älv.

303-2 Hantering av vattenutsläpp 17, 23-27

303-4 Utsläpp av vatten 21, 23-24 Labbanalyser görs enligt gällande standard. Beräk-
ningar och sammanställning sker enligt kontrollprogram 
enligt tillsynsmyndighetens önskemål. Under 2018 
släpptes 123 miljoner m3 till Göta Älv. Göta älv klassas 
som annat vatten då den har högre halt än 1 mg/l TDS. 
(10-100 mg/l susp i Göta älvs mittfåra). Kompletteran-
de information finns under 303-1.

Slambehandling

Gryaab 1 Mängd producerat Revaqslam 28

Gryaab 2 Mängd slam till kompostering och jordtill-
verkning

28

Resurshushållning

301-1 Materialanvändning 32

306-2 Avfallsmängder 33 Data inhämtas från avfallsentreprenörer.

Klimat och energi

302-3 Energiintensitet 35 Avser förbrukning av el, värme och kyla inom bolaget.  
Baseras på 778 790 anslutna personer.

305-4 Intensitet av utsläpp av växthusgaser 34 Baseras på 778 790 anslutna personer.

Arbetsmiljö och hälsa

403-1 Ledningssystem för arbetsmiljö 17, 39, 40, 
44

Ledningssystemet för arbetsmiljö omfattar anställda 
och syftar till att uppfylla lagkrav från Arbetsmiljöverket 
och Gryaabs mål samt att minska riskerna. Det är inte 
certifierat av extern part.

403-2 Riskidentifiering, -bedömning och 
utredningar av olyckor

18, 39-45 Riskanalyser genomförs av chefer och berörd per-
sonal. Risker redovisas löpande i avvikelsesystemet. 
Arbetsmiljöronder utförs regelbundet av chefer och 
skyddsombud.
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403-3 Tjänster för arbetsmiljön 40-43 Var 3:e år förnyar medarbetarna sin SSG. Varannan 
månad erbjuds medarbetarna besök hos sjuksköterska 
på plats. Tjänsterna utvärderas genom medarbetar-
samtal.  

403-4 Medarbetarnas delaktighet, hur de konsul-
teras och hur de får information angående 
arbetsmiljö och hälsa

17-18, 39-
40

403-5 Utbildning för medarbetarna i arbetsmiljö 
och hälsa

39-40, 43

403-6 Främjande av medarbetarnas hälsa 39-41 Utöver det som beskrivs i 403-3 har Gryaabs med-
arbetare tillgång till ett gym som drivs av Gryaabs 
idrottsförening. Samtliga medarbetare har möjlighet att 
motionera 1 timma per vecka på arbetstid och har ett 
friskvårdsbidrag på 1 500 kr/år.

403-7 Förebyggande och lindring av påverkan på 
arbetsmiljö och hälsa som är 
direkt kopplad till affärsrelationer

40

403-9 Arbetsrelaterade skador 39-40 Beräkning av indexet på 8,5 baseras på Göteborg 
stads mätetal om årsarbetstid på 1 600 timmar per per-
son. Vid beräkning av Gryaabs faktiska arbetstimmar 
(sjukfrånvaro 2,8 % avdragen) som uppgår till 1 807 blir 
indexet 7,5, då det är 101 årsanställda.

Gryaab 3 Nöjd medarbetarindex (NMI) 42

Gryaab 4 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 42

Gryaab 5 Kommunikationsindex (KOMI) 42

404-2 Program för utbildning och kompetens 40, 43, 45, 
51

Utöver de obligatoriska säkerhetsutbildningarna 
genomgår medarbetarna också individuella utbildningar 
utifrån specifika behov samt övriga utbildningar som 
företaget/Göteborgs stad initierar. Dessa registreras 
i Gryaabs utbildningsregister LIME. Gryaab har inga 
övergångsprogram för blivande pensionärer. Inga 
anställningar har avslutats på Gryaabs initiativ.  

405-2 Löneskillnader 44 I de olika personalkategorier som Gryaab använder 
sig av varierar kvinnors lön, som del av männens lön, 
mellan 0,92 och 1,11. Det bedöms därmed inte finnas 
några betydande löneskillnader mellan män och kvinnor 
inom bolaget. Avsteg: då Gryaab endast bedriver 
verksamhet i Göteborg, är fördelning på lokalisering ej 
tillämpbart.

Mänskliga rättigheter

412-2 Utbildning inom mänskliga rättigheter 45 Avsteg: information inte tillgänglig avseende hur många 
timmar som har avvarats för utbildning inom mänskliga 
rättigheter.

Ekonomi och oegentligheter

Gryaab 6 Netto- och driftkostnad per ansluten person 48

201-1 Direkt ekonomiskt värde 47

205-1 Risker för korruption 48 Hela verksamheten har analyserats ur ett korruptions-
perspektiv.

205-2 Utbildning inom antikorruption 48 Styrelsen fastställde policyn ”Uppförandekod” 2017-
05-31 men har inte genomgått någon specifik utbild-
ning inom antikorruption.

205-3 Fall av korruption och vidtagna åtgärder 48

Gryaab   ·   GRI-index   57   

Följande GRI-standarder har använts i denna hållbarhetsrapport: 102 General disclosures (2016), 103 Management approach (2016), 
201 Economic performance (2016), 205 Anti-corruption (2016), 301 Materials (2016), 302 Energy (2016), 303 Water and effluents 
(2018),  305 Emissions (2016), 306 Effluents and waste (2016), 403 Occupational health and safety (2018), 404 Training and educa-
tion (2016), 405 Diversity and equal opportunity (2016) och 412 Human rights assessment (2016).

Page 312 of 530



GRI 304-2 Biologisk mångfald

• 2017 redovisades upplysningar 
om vår påverkan på biologisk 
mångfald. För 2018 är denna 
upplysning borttagen efter-
som vi indirekt bidrar till den 
biologiska mångfalden genom 
att utföra vårt huvuduppdrag, 
att rena avloppsvatten och 
behandla slam. Vi har bedömt 
att det är mer effektivt att 
delta i Bohuskustens- samt 
Göta älvs vattenvårdsförbunds 
kontrollprogram istället för att 
utföra enskilda undersökningar 
av den biologiska mångfalden 
i Göta älv. 

GRI 306. Utsläpp och avfall

• 2017 redovisade vi upplysning-
ar enligt GRI 306-1 och 306-5. 
Uppdateringar under 2018 av 
GRI standarden medförde att 
dessa upplysningar har flyttats 
till GRI 303. Vi redovisar därför 
enligt GRI 303 från och med 
2018.

Uppströmsarbete
• Gryaabs uppströmsarbete har fått en 

egen huvudrubrik då det utgör en central 
del i att minska föroreningar och tillskotts- 
vatten som tillförs reningsverket.

GRI 403, arbetsmiljö och hälsa
• Upplysningarna i GRI 403 har under 

2018 uppdaterats och fått en ny inne-
börd. Det har medfört vissa justeringar i 
upplysningarna men den stora skillnaden 
är att fler upplysningar har tillkommit.

Mått på effektivitet
• Under ekonomi har vi lagt till nyckeltal 

för mått på verksamhetens effektivitet. 
Nyckeltalet visar netto- och driftkostnad 
per ansluten person och år.

Förändringar från föregående 
redovisningsperiod (2017)
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CERTIFIERAD
ISO 14001

Ledningssystem för miljö

Spola bara ner kiss, bajs  
och toapapper i toaletten 
Tamponger, kondomer, bomullspinnar, pappers-
handdukar och annat skräp hör hemma i pappers-
korgen. Varje dag kommer drygt 2 400 kilo skräp 
till Ryaverket, onödigt eller hur? 

Städa, diska  
och tvätta med rent 
samvete 
Om du väljer miljömärkta produkter 
kan du vara säker på att de inte 
innehåller ämnen som skadar bakte-
rierna som hjälper oss att rena vattnet 
på Ryaverket. Dessutom räcker det 
att använda lite, eftersom vi har mjukt 
vatten i Göteborgsregionen. Bra för 
både plånboken och miljön! Lämna in  

överblivna kemikalier 
och andra farliga ämnen till en miljöstation. Miljö- 
stationer finns på återvinningscentraler och på en del 
bensinstationer. Reningsverken finns till för att 
ta hand om kväve, fosfor och organiskt material, 
inte aceton eller målarfärg.

Fett hör inte  
hemma i avloppet 
När det kallnar och stelnar kan det orsaka stopp i 
rör och pumpar. I värsta fall blir det översvämning 
hos dig eller din granne. Torka ur stekpannan 
innan du diskar den. Om du har friterat, häll 
den överblivna oljan i en förpackning och 
släng den i de vanliga soporna.
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1 Sammanfattning 

Från april 2018 har de direkttilldelade uppdragen med insamling av hushållsavfall 

startat i Göteborg, Stenungssund, Lerum, Partille och Härryda. Ny organisation i 

Renova AB, nya fordon och nya arbetsformer har medfört en mycket tung belastning i 

hela organisationen. När man nu summerar de första nio månaderna kan man konstatera 

att leveransen i allt väsentligt möter förväntningarna och att den faktiska kostnaden 

totalt ligger mycket nära den prognosticerade. Under 2019 kommer fokus att ligga på att 

fortsatt säkra kvaliteten och utveckla fördelarna i den nya modellen. Under 2018 fattade 

även Ale kommun beslut om att direkttilldela insamlingen från 2019 och arbete pågår 

för att organisera uppstarten. 

För flera av Renovas anläggningar pågår processer för att få nya eller förändrade 

miljötillstånd. Det är mycket strategiskt viktigt för koncernen att få tillstånd som säkrar 

möjligheten till långsiktig verksamhet. Under 2018 blev det klart med miljötillstånd för 

utökad verksamhet på Tagenedeponin samt också en ny deponi för inertavfall. 

Arbetet med lokaliseringen av Renovas verksamheter har fortsatt under året. I takt med 

att regionen och staden växer, uppstår en ökad konkurrens om mark för lokalisering av 

kommunal infrastruktur. Det kommer vara långsiktigt avgörande för Renovas 

möjligheter att klara uppdraget att hitta lämpliga platser för vår verksamhet. En 

ombyggnation av kontoren på Holmen är under planering. Renoveringen kommer att 

genomföras under 2019. 

Inom ramen för Renovas Miljöakademi ryms både utbildningar för kunder, interna 

utbildningar och Miljöskola avfall som Renova driver på uppdrag av ägarkommunerna. 

Dessutom kommer under året ett antal studiebesök till avfallskraftvärmeverket. Under 

2018 mottog Renova 5700 besökare vilket är högre än något tidigare år. 

Under 2018 producerades mer energi än någonsin tidigare vid Sävenäs. Den totala 

energiproduktionen uppgick till 1 785 774 MWh, vilket är den högsta siffran under 

anläggningens 47-åriga historia. 

Koncernen med dotterbolag inkluderat affärsområde Tilldelningar (AOT), Logistik 

(AOL) och Återvinning (AOÅ) visar ett resultat 2018 på 54 Mkr, vilket är en avvikelse 

mot budget på 30 Mkr. 

Den största positiva avvikelsen mot budget är att intäkter för värme och el blev bättre än 

budget. De största negativa avvikelserna är att underhållskostnader för 

energianläggningar fick ett högre utfall än beräknat samt att en del driftskostnader 

ökade mer än budget, bland annat på fordon då bränslepriserna ökade kraftigt under 

hösten. En annan post som påverkat negativt är intäkter för deponerat material där 

priserna och mängderna blev lägre än budgeterat och även lägre än föregående år. 

1.1 Styrkort 

De vi är till för Utf 
2018 

Mål 
2018 

Utf 
2017 

Medarbetare Utf 
2018 

Mål 
2018 

Utf 
2017 

Minska antalet 
kundreklamationer 

2 874 st 2 760 st 2 657 st 
Öka antalet uttag 
av 
friskvårdsbidrag 

36,5 % 30 % u.s. 

Öka 
tjänsteförsäljning 
inom AOÅ 

289 900
 tkr 

318 710
 tkr 

285 170
 tkr 

Se till att alla 
medarbetare har 
ett 
utvecklingssamta
l 

80 % 100 % 60 % 

Öka 
tjänsteförsäljning 

300 953
 tkr 

313 739
 tkr 

295 892
 tkr 

Se till att alla 
medarbetare har 

80 % 100 % 53 % 
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inom AOL en 
utvecklingsplan 

Driva 
utvecklingsprojekt/för
studier i samarbete 
med ägarkommuner. 

6 st 5 st 6 st 
Öka anmälningar 

vid tillbud 
123 st 300 st 119 st 

Ekonomi Utf 
2018 

Mål 
2018 

Utf 
2017 

Verksamhet Utf 
2018 

Mål 
2018 

Utf 
2017 

Vinstmarginal 
Renovakoncernen 

4,1 % 6,6 % 7,5 % 
Öka andel till 

materialåtervinni
ng 

30 % 35 % 34 % 

Vinstmarginal 
Renova AB 

0,8 % 1,2 % 8,6 % 
Minska 

energiåtgång per 
transporterat ton 

37 35 37,7 

Vinstmarginal AOÅ 7,7 % 12,8 % 11,9 % Antal mijlöskola 183 st 180 st 187 st 

Vinstmarginal AOL 1 % 0,1 % -0,8 % 
Producerad 
energi MWh 

1 785 7
74 

1 741 8
76 

1 723 4
67 

    
Fordonskostnad/f

ordon i kr 
176 20

6 
163 03

2 
182 12

3 

    
Delta i externa 

utvecklingsprojek
t AOÅ 

19 18 19 st 

    Lejd i tkr 8 147 9 636 9 844 
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2 Verksamhetsanalys 

2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling 

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser för moderbolaget Renova AB 

Renova AB utför verksamhet som är direkttilldelad av delägarkommunerna. 

Kommunikationen mellan delägarna och bolaget sköts via samråd. Dessa samråd sker i 

Kommunernas Chefsnätverk för Renova (KCR). 

Tilldelningarna från ägarkommunerna omfattar idag energiåtervinning av hushållens 

brännbara avfall, förbehandling av matavfall för biogasproduktion och Miljöskola 

Avfall, en utbildningssatsning för gymnasieelever i ägarkommunerna. 

Tilldelad insamling. Från april 2018 har de direkttilldelade uppdragen med insamling 

av hushållsavfall startat i Göteborg, Stenungssund, Lerum, Partille och Härryda. Ny 

organisation, nya fordon och nya arbetsformer har medfört en mycket tung belastning 

på hela organisationen. När man nu summerar de första nio månaderna kan man 

konstatera att leveransen i allt väsentligt möter förväntningarna och att den faktiska 

kostnaden totalt ligger mycket nära den prognosticerade. Under 2019 kommer fokus att 

ligga på att fortsatt säkra kvaliteten och utveckla fördelarna i den nya modellen. 

Ny tilldelning. Under 2018 fattade även Ale kommun beslut om att direkttilldela 

insamlingen från 2019 och arbete pågår för att organisera uppstarten. 

Premiärvisning helelektrisk sopbil. Den 12 april premiärvisades en helt eldriven 

sopbil på Götaplatsen. Volvo Lastvagnar har utvecklat bilen i samarbete med Renova 

och Kretslopp och vatten. Bilen är den första sopbilen någonsin som från början är 

byggd helt och hållet för eldrift. Bilen kommer under 2019 att gå i ordinarie drift i 

centrala Göteborg. 

Rätten att få vara sig själv på jobbet. Under året har vi satsat lite extra på att utveckla 

en trygg arbetsplats. Vi har haft utbildningar och föreläsningar för all vår personal på 

temat. 

Renova 20 år! Den 28 september firade vi att Renova fyllde 20 år. Det blev en 

fantastisk kväll för våra duktiga medarbetare. 

Renovas Uppförandekod. Under året har vi arbetat fram och implementerat en 

uppförandekod för koncernen. I uppförandekoden finns exempel på hur vi ska och inte 

ska agera. Exemplen är hämtade från de medarbetarintervjuer som genomfördes 2014 

när alla fick svara på frågor om vad som är viktigt för att trivas och göra ett bra jobb. 

Ramen är FN: s principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och 

bekämpning av korruption. 

Sommarvikarier. Under sommaren 2018 tog Renova in ca 70 sommarvikarier i 

produktionen vilket var färre än vad som egentligen behövdes. Bristen på utbildade 

chaufförer har ökat de senaste åren. Med hjälp av frivilligt flyttade semestrar för ca 50 

ordinarie medarbetare löstes produktionen. 

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser för dotterbolaget Renova Miljö AB 

Renova Miljö AB får lämna anbud till Ägarkommunerna på icke direkttilldelade 

uppdrag inom avfallsområdet. Bolaget ska aktivt medverka i en långsiktigt hållbar 

utveckling genom att erbjuda konkurrenskraftiga, miljö- och kvalitetsmässigt bra 

tjänster och produkter inom avfallsområdet. Renova Miljö AB ska också bedriva 

insamling och övriga logistiktjänster för avfall från hushåll och verksamheter inom 

delägarregionen. 
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Kunder. JM, GotEvent, Liseberg, Swedish Match, Sigillet, Vestia Construction AB, 

Kungsbacka kommun och Familjebostäder är några av de kunder som under året 

beslutat att ge Renova Miljö nytt eller förnyat förtroende. 

Utveckling av sopbil med bränsleceller. Renova, PowerCell Sweden AB, Scania och 

JOAB har inlett en gemensam utveckling av en eldriven sopbil. Elektriciteten ska 

produceras av vätgasdrivna bränsleceller. 

Egen fordons- och containerverkstad. Renova har under året utrett om den här 

verksamheten fortsatt ska bedrivas i egen regi. Slutsatsen blev att det var fortsatt mest 

rationellt att ha det kvar inom koncernen. 

Kampanj. ”hemma här – som ingen annan” var budskapet i varumärkeskampanjen för 

Renova Miljö som pågick under våren. Budskapet syntes på stortavlor, i digitala media, 

tidningar samt på Renovas webb. 

Sommarrevision Sävenäs. Revisionsperioden på avfallskraftvärmeverket var under 

2018 mycket omfattande. Under sommarmånaderna underhölls och reparerades de fyra 

förbränningslinjerna. Ett av de stora jobben var byte av absorptionsvärmevärmepumpar. 

Totalt sett genomfördes reinvesteringar och nyinvesteringar för ca 100 mkr. 

Fossilfri verksamhet. Renova fortsätter att utveckla verksamheten för att minska vår 

klimatpåverkan. Under året har t ex dieseldriven utrustning bytts mot elektrisk på flera 

av våra sorteringsanläggningar. 

Kundportalen. Renovas Kundportal vann priset som Årets hållbara projekt vid it-galan 

i Stockholm. Galan ordnades av CIO Sweden, ett magasin på nätet för ledare inom 

kommunikations- och ITbranschen. 

Tillstånd för våra anläggningar. För flera av Renovas anläggningar pågår processer 

för att få nya eller förändrade miljötillstånd. Det är mycket strategisk viktigt för 

koncernen att få tillstånd som säkrar möjligheten till långsiktig verksamhet. Under 2018 

blev det klart med miljötillstånd för utökad verksamhet på Tagenedeponin samt också 

en ny deponi för inertavfall. 

Produktionsrekord! Under 2018 producerades mer energi än någonsin tidigare vid 

Sävenäs! Den totala energiproduktionen uppgick till 1 785 774 MWh, vilket är den 

högsta siffran under anläggningen 47-åriga historia. 

2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande 

Renova AB (inkl Tilldelningar) 

Moderbolaget inklusive AO Tilldelningar gör ett resultat för 2018 på 3,9 Mkr vilket är 

1,6 Mkr under budget. I moderbolaget finns poster vilka är ej resultatpåverkade för 

övriga affärsområden i koncernen, bland annat en tidigare upplagd pensionsskuld samt 

omstruktureringskostnader för den nya organisationen med de nya tilldelningarna. 

Utfallet för dessa poster uppgick till - 9 Mkr, 1,5 Mkr sämre än budget. Moderbolagets 

utfall på - 9 Mkr sammantaget med affärsområde Tilldelningars utfall på + 12,9 Mkr ger 

ett utfall för Renova AB på 3,9 Mkr. 

Affärsområde Tilldelningar (AOT) 

Affärsområdet har ett resultat på 12,9 Mkr vilket är 6,1 Mkr bättre än budget. 

Utfallet av energiintäkterna 2018 är bättre än budget på grund av bra priser på 

framförallt el samt hög energiproduktion på avfallsförbränningen. Värmepriser var 

under budget både i början och slutet av året. Dock två riktigt bra månader i mars och 

april på grund av mycket kallt väder samt relativt bra höstmånader. Gällande elpriser 

har hela året varit bra på grund av att en ovanligt torr och varm sommar har lett till höga 
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elpriser som hållit i sig hela hösten och vintern. Sammantaget var utfallet 7,5 Mkr mer 

än budget. 

Försäljningsintäkterna är 51 Mkr mer än budget där de största differenserna består av 

obudgeterade intäkter för LPH på 31 Mkr. Det har även varit mer transportintäkter från 

DB på grund av omorganisationen. Intäkterna från LPH samt ökad intäkt från 

dotterbolaget motsvaras av högre kostnader för personal, egna fordon, lejda fordon och 

lejd personal. Driftskostnader avviker negativt med ca 11 Mkr mot budget vilket beror 

på högre underhållskostnader för MBs förbränningslinje än planerat. Det beror även på 

ökade underhållskostnader för matavfallsanläggningen. Kostnaderna har under året ökat 

för utsläppsrätterna och gav en ökning på 2 Mkr mer än budget. 

En reglering genomfördes under december månad för de gällande tilldelningarna. 

Summan av regleringen var 2 Mkr. 

Renova Miljö AB - Affärsområde Återvinning (AOÅ) 

Affärsområdet har ett resultat på 45,8 Mkr vilket är 33,1 Mkr lägre än budget och 

23,1 Mkr lägre än föregående år. 

Energiintäkterna har en positiv avvikelse på 22,1 Mkr mot budget tack vare god 

produktion och priser över budget. Pris på värme har varierat kraftigt under budget för 

de första två månader och varit därefter över budget. Energiintäkterna är 17,3 Mkr 

högre än föregående år. 

Den största negativa avvikelsen avser försäljningsintäkterna som är 32,8 Mkr lägre än 

budget (7,1 Mkr högre är föregående år). Förklaringen till avvikelsen för i år är att 

mängder till deponier (Jord och stenmaterial) är projektrelaterade och ej konstanta 

flöden med prisvariationer. Intäkter för mängder till deponier mot föregående år avviker 

negativt med 15,4 Mkr. Intäkterna för fint brännbart är lägre än budget 14,7 Mkr 

(20 Mkr högre än föregående år) på grund av högre andel bränslekross från 

sorteringsanläggningar. 

En annan avvikelse är högre deponiskatt än budgeterat vilken avviker negativt med 

2,3 Mkr. Detta beror på att vi jämfört med 2017 ändrat princip för skattedeklaration 

avseende material som förs in och ut från våra deponier, i enlighet med vägledning från 

Avfall Sverige. Detta innebär att vi istället för en nettobeskattning jämfört med 2017 nu 

skattar för allt inkommande skattepliktigt material och sedan gör avdrag när material 

förs ut från anläggningen. 

För fossil koldioxid påverkar negativ med 4,1 Mkr på grund av att priset stigit markant 

under året. 

Driftskostnader visar en avvikelse på ca 25 Mkr mot budget (28,9 Mkr sämre än 

föregående år). Orsaken till detta är främst kostnader för utsläppsrätter, reparations- och 

underhållskostnader för Sävenäs samt lokal och fastighetskostnader. 

Material och främmande arbete avviker negativ med 8,4 Mkr mot budget (13,3 Mkr 

sämre än föregående år) och orsaken är högre hanteringskostnader på våra anläggningar 

på grund av större flöden av mängder. 

Kostnader för avskrivningar och finansnetto avviker positivt med 9,8 Mkr och beror på 

lägre investeringstakt än planerat samt senare aktivering av investeringar än planerat. 

Renova Miljö AB - Affärsområde Logistik (AOL) 

Resultatet för AOL uppgår till 4,8 Mkr. Resultatet är ca 4,6 Mkr bättre än budget och 

9,8 Mkr bättre än föregående år. 

Den stora omställningen med tilldelningarna från Kretslopp och Vatten till Renova AB 
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har gett mindre försäljningsintäkter från entreprenaderna men till viss del ökad 

omsättning gentemot Renova AB för hjälp med fordon och personal i omställningen. 

Omsättningen för året uppgår till ca 460 Mkr vilket är ca 33 Mkr bättre än budget men 

67 Mkr sämre än föregående år. Under föregående år omsatte affärsområdet 123 Mkr 

från Kretslopp och vatten (Centrum och Hisingen) vilket nu saknades i årets omsättning. 

Vår bedömning är att det finns en fortsatt stor potential för tillväxt då byggprojekten i 

Göteborgsregionen stadigt ökar. AOL har under sommaren startat upp arbetet med en 

tillväxtplan för att ytterligare förstärka och utveckla vår verksamhet 

Kostnader för material och tjänster för reparation av fordon och övriga anläggningar är 

ca 6 Mkr högre än budgeterat. En del av dessa kostnader är även kopplade till ökade 

intäkter. 

Kostnader för lejda transporter/personal samt behandlingsavgifter avviker negativt med 

ca 13 Mkr. Dessa kostnader beror på ökade interna och externa intäkter. 

Driftskostnader för 2018 är mer än beräknat i budget. Kostnader avviker med 11,6 Mkr. 

Det är framförallt driftskostnader för fordon (10 Mkr) som ökat och är kopplat till 

omsättningsökning i förhållande till budget. Även fastighetskostnaderna är högre än 

budget där ny lokalisering för Bönekulla är en del men även ökade kostnader för el, 

vatten och värme. 

Lönekostnaderna låg på en låg nivå under sommaren då vi hade problem med att få in 

sommarpersonal och en del av vår egna personal flyttade del av semester till hösten. 

Efter årets slut kan vi konstatera att kostnaden för personal blev 1 Mkr bättre än budget. 

2.1.2 Viktiga framtidsfrågor 

Förväntad framtida utveckling och väsentliga riskfaktorer 

Renovakoncernen bedöms fortsatt att utvecklas positivt de kommande åren med god 

efterfrågan på koncernens produkter och tjänster trots en förväntad avsvalning av 

konjunkturen. Konkurrensen som finns inom området bedöms fortsatt att vara hård. 

Med etableringen av stora internationella aktörer kan också nya arbetssätt och teknik 

möjligen tillföras branschen. Samarbete med ägare, kunder, leverantörer och 

konkurrenter kommer att bli allt viktigare för att möta gemensamma utmaningar. 

För Renovakoncernen kommer lokalisering av anläggningar och fordon att vara en 

prioriterad fråga de kommande åren. I takt med att staden och regionen växer blir det 

allt viktigare att hitta lämpliga platser att lokalisera verksamhet. Framkomlighet är redan 

nu besvärlig och kommer sannolikt inte att bli bättre de närmaste åren. 

En viktig faktor de närmaste åren är utveckling av våra tilldelade uppdrag i samverkan 

med kommunerna. Vi skall hålla en marknadsmässig prisnivå samt utveckla vårt 

kvalitetsarbete. Alla faktorerna är lika viktiga internt och externt. Vi behöver utveckling 

för att fortsätta vara ledande i branschen, attrahera arbetskraft och leverera nya eller 

utvecklade tjänster enligt kommunernas behov. Marknadsmässig prisnivå rör främst de 

nya tilldelade insamlingsuppdragen där det tar tid att få effekt av förändringsarbete. 

Rörande kvalitetsarbete kommer det att ge effekt internt där medarbetare blir mer 

involverade i verksamheten och externt där kvalitetsbrister minskas och därmed 

kostnader. 

Ett annat område som kommer att vara kritiskt är försörjning av nödvändig kompetens. 

Redan nu ser vi att det är svårt att rekrytera ett flertal yrkesgrupper. Det blir nödvändigt 

att fortsatt stärka arbetsgivarvarumärket men också att locka fler till de för Renova 

viktiga yrkesgrupperna. 

Page 323 of 530



9 

För att klara de klimatutmaningar som vårt samhälle står inför behöver även 

avfallsbranschen fortsatt utvecklas. Mer avfall behöver hanteras högre upp på 

avfallstrappan men ännu mer måste göras för att minska uppkomsten av avfall. Här 

jobbar Renova ihop med våra ägarkommuner, kunder och branschorganisation för att 

åstadkomma den beteendeförändring som krävs. 

En grundläggande del i Renovas uppdrag är att upprätthålla och vidareutveckla 

nödvändig kapacitet för behandling och omhändertagande av avfall i vår region. Flera 

av koncernens anläggningar utnyttjas nära taket av befintlig kapacitet. En viktig uppgift 

är därför att identifiera och utveckla ökad kapacitet där det kommer att behövas. 

2.2 Analys av årets utfall 

Resultaträkning 

Tkr Bokslut 2018 Budget 2018 Avvikelse Bokslut 2017 

Intäkter 1527275 1441972 85303 1 424 962 

Kostnader -1461500 -1346520 -114981 -1 317 007 

Rörelseresultat 65775 95452 -29678 107 955 

Finansiella intäkter 123 0 123 3 255 

Finansiella kostnader -11646 -10850 -796 -13 704 

Resultat efter finansiella 
poster 

54252 84602 -30351 97 506 

Ovan siffror inkluderar intäkter och kostnader mellan Renova AB och Renova Miljö AB. Siffrorna är ej eliminerade med Rödingen 

och slutlig koncernredovisning. Se nedan eliminering i tabell för Resultat affärsområden. 

Koncernen visar ett resultat för helår 2018 på 54 Mkr vilket är -30 Mkr mot budget. Den 

ej budgeterade entreprenadtilldelningen för Lerum, Partille och Härryda ger en ökning 

av koncernexterna försäljningsintäkter på +31 Mkr, samt ökade kostnader på 17 Mkr 

och ökad kostnad för arbetskraft på 14 Mkr. 

Året har inneburit höga energiintäkter för både el och värme, tillsammans ökade det 

intäkterna med 30 Mkr. Detta beror på en kall vår och torr sommar som lett till 

historiskt höga energipriser som fortsatte in på höstmånaderna. Försäljningsintäkter för 

framförallt projektrelaterade jord- och stenmassor nådde inte budget. Vi hade för få 

inkommande mängder under årets första 9 månader på grund av att en del upphandlade 

projekt blev försenade. Under hösten och vintern har det flesta av dessa mängder 

kommit in men en del är till ett lägre pris än budget då de varit av ett renare 

materialslag. Vi nådde inte heller vår budget för fint brännbart. Detta beror på att våra 

sorteringsanläggningar varit överbelastade och vi har inte haft möjlighet att bedriva 

utsortering i önskad grad. En del av de mängder som ej sorteras går till förbränning 

vilka i sin tur tränger undan rena brännbara mängder, vilka vi har bättre marginal på. 

Detta får även till följd att mängden avfall till balning ökar med påföljande ökade 

balningskostnader. Detta ger en negativ resultatpåverkan på ca 10 Mkr. 

Under 2018 ökade kostnaden för utsläppsrätter, vilket ger en negativ avvikelse från 

budget på 6 Mkr. Underhållskostnader för anläggningar har varit högre än vad vi 

beräknade och ger en negativ avvikelse på 17 Mkr. 

Koncernen har även höga fastighetskostnader än planerat och det gäller 

underhållsinsatser, arrenden samt tillkommande gatuutredningskostnad för Bårhults 

företagspark. Den totala avvikelsen för fastighetskostnader är 9 Mkr 

Fordonskostnaderna har under året överstigit budget. Här står de höjda bränslepriserna 

för en stor del men underhållskostnaderna har även överstigit målvärdena. 
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Årets avskrivningar samt nedskrivningar som skett i december ligger nästan 12 Mkr 

under budget. 

Resultat Affärsområden 

Mkr Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse Utfall 2017 

Renova AB 3 921 5 482 -1 561 33 545 

Renova Miljö AOL 4 847 268 4 579 -4 955 

Renova Miljö AOÅ 45 768 78 852 -33 085 68 913 

Rödingen 19 0 19 -3 176 

Koncerneliminering -1 503  -1 503  

Summa koncern 53 052 84 602 -31 551 94 330 

Siffrorna ovan är koncerneliminerade enligt årsredovisningens koncernredovisning. 

Skillnaden i resultat är + 19tkr för bolaget Rödingen samt en summerad eliminering 

mellan de olika bolagen på - 1 500 tkr. 

2.2.1 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande, 

alternativt resultat efter finansnetto  

Mkr Bokslut 2018 Budget 2018 Avvikelse Bokslut 2017 

Renova 53,1 84,6 -30,4 97,5 

Ovan siffror avser Renovakoncernen exkl Rödingen 

2.3 Investeringar   

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar 

Nettoutgifter i mkr Utfall 2018 Budget 2018 Utfall 2017 
Budget/Plan 

2019 

Nyinvesteringar 44,7 384 65,1 146,3 

Reinvesteringar 166,6 140 116,2 373 

SUMMA INVESTERINGAR 211,4 524 181,3 519,3 

I budget helår ingår nyinvesteringar inkluderas byggande av ny verkstad med 200 mkr. Detta realiserades ej under 2018. 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 

Aktier och andelar, mkr Utfall 2018 

 0 

Summa investeringar 0 

2.3.1 Projektredovisning 

Benämning pågående projekt 
enl. inv. plan, i mkr 

Budget per 
projekt 

Ack utfall tom 
perioden 

Aktuell 
prognos för 

hela projektet 

Beräknas 
färdigt år, 

kvartal 

2017426 , Ny ventilation i nytt 
ugnshus, Sävenäs 

10,1 Mkr 7,9 Mkr   

2016431 , 
Matarvattenpumpar7,9Mkr 

26,0 Mkr 23,6 Mkr 26 Mkr 2019 ,kvartal 3 

Nytt paket EKO412-02 10,0 Mkr 10,6 Mkr 10,6 Mkr 2019 ,kvartal 1 
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Kommande projekt enl. 
inv.plan mnkr 

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Beräknas 
färdigt år 

Ökad metallåtervinning, zink 30 Mkr 30 Mkr 30 Mkr 2021 

Överhettare 1, Panna 4 22 Mkr   2019 

Vattenreningsanläggning 
Tagene 

30 Mkr   2019 

Tubbyten Panna 4 4 Mkr 2 Mkr 2 Mkr  

Överhettare 1, Panna 5 22 Mkr   2019 

De största pågående projekten: 

 Ny ventilation i nytt ugnshus, Sävenäs 7,9 mkr (DB) 

 Matarvattenpumpar 11,7 mkr (DB/MB) 

 EKO 412-02 MAVA 10,6 mkr (MB) 

De största pågående investeringsutgifterna: 

 Nya absorptionsvärmepumpar 32,3 mkr (MB/DB) 

 Anpassning av lokaler åt LF 14,6 mkr (DB) 

 EKO 512-02 MAVA 12,1 mkr (MB) 

De största aktiverade investeringarna: 

 Nya absorptionsvärmepumpar 32,8 mkr (MB/DB) 

 Anpassning av lokaler åt LF 20,2 mkr (DB) 

 Primärluftförvärmare P5 15,6 mkr (MB) 

2.4 Utveckling inom personalområdet 

2.4.1 Personalvolym och lönekostnad 

  2 018 2017 2016 

Kostnader för 
konsultarvode (se 
anvisn) 

0 0 17 514 

Lönekostnad (exkl 
arvoden och soc avg) 

319 811 293 795 298 283 

Årsarbetare - Arbetad 
tid (personalvolym) 

793 780 778 

Lönekostnad per 
årsarbetare 

403 376 383 

2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet 

Utveckling inom personalområdet 

Med anledning av beslutet att tilldela en stor del av entreprenaderna på hushållssidan i 

Göteborg till Renova, har verksamhetsövergång från Renova Miljö AB till Renova AB 

genomförts under året. Förändringen innebär bland annat att ett nytt affärsområde 

inrättats, Affärsområde Tilldelningar, och närmare 120 medarbetare har bytt bolag. 

Renova arbetar aktivt med hållbart medarbetarskap. Det innebär arbete för att 

säkerställa att våra medarbetare håller hela yrkeslivet och även efter. Det innebär också 

att vi räknar med att våra medarbetare kan och vill ta ansvar. Sjuktalen har genom aktivt 

arbete med förebyggande och främjande hälsoarbete sänkts till 5% och har under 2018 

legat kvar på den nivån. Genom att medvetandegöra nyttan med fysisk aktivitet har en 
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satsning gjorts för att öka uttaget av friskvårdsbidraget. Uttaget har ökat från ca 10% till 

36,4%. 

Frågan om trygghet har fått storts fokus under året. Kopplat till likabehandling handlar 

det om allas rätt att få vara den man är. Det är också en av våra viktigaste hälsofrågor 

som har stor betydelse för hur vi mår och påverkar våra sjuktal. När det gäller vårt 

förbättringsarbete handlar det om att våra medarbetare ska känna sig trygga med att 

komma med förslag och idéer. Det är nödvändigt för att vi ska kunna utvecklas som 

bolag. Tema på ledarforum där samtliga chefer närvarar har varit Respekten för 

människan med fokus på att vi ska räkna med att alla medarbetare kan och vill ta ansvar 

Samtliga medarbetare har under året utbildats i normkritiskt tänkande, om bemötande 

och jargong. Utöver det har Anton Hysén, som kommit ut som Sveriges första öppet 

homosexuella fotbollsspelare, hållit föredrag för medarbetarna om rätten att få vara den 

man är. 

Renova har under året tagit fram en uppförandekod som bygger på de tio principerna i 

FN:s Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt 

bekämpning av korruption. Övriga områden är Hållbart medarbetarskap och våra 

förhållningssätt Helhetsperspektiv, Engagemang, Tillsammans och Ansvar. 

Uppförandekoden innehåller konkreta exempel på beteenden vi vill ha kopplat till de 

olika områdena och har skett med stor delaktighet av medarbetare och chefer. Samtliga 

medarbetare har skrivit under att man tagit del av och läst innehållet. 

En omfattande insats gjordes för att klara bemanningen av 

renhållningsarbetare/chaufförer inom AOL och AOT inför sommarperioden. Liksom 

förra året genomfördes en kampanj med bland annat dekaler på bilarna, radioreklam, 

besök på skolor och tipspeng. Andra insatser var flytt av semester, höjda ingångslöner 

och möjlighet till tillsvidareanställning. 

Under året har projektet Jobbspår avfall och återvinning startats. Syftet är att långsiktigt 

säkra kompetensförsörjningen på Renova och samtidigt göra samhällsnytta inom ramen 

för det sociala hållbarhetsarbetet. Projektet genomförs i samarbete med 

arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i 

Göteborgs Stad. I projektets inledande fas ingår 19 nyanlända som erbjuds praktik på 

Renova samt utbildning i svenska och C-körkort. Målet är att de ska bli anställningsbara 

i första hand som miljöarbetare/chaufförer och kan söka tjänster inom våra bristyrken. 

En del av projektet innehåller arbete med validering av kompetens som personer 

tillskansat sig på annat sätt än svenska utbildningar. Renova är med i projektet som 

drivs av Sobona med hjälp av medel från Tillväxtverket. Arbetet med validering har 

mynnat ut i olika moduler med kompetenser inom fem olika befattningar. Modulerna 

kommer att kunna användas för att kartlägga kompetensgap även för befintlig personal 

och blir ett användbart verktyg inom kompetensutvecklingsarbetet på Renova. 

Samtliga renhållningsarbetare ska vara med på utbildning och workshop i 

handledarskap i syfte att ta emot nya kollegor och praktikanter på ett bra sätt. Under året 

har ungefär hälften utbildats och resterande medarbetare utbildas under 2019. 

Löneöversyn för 2018 genomfördes och avslutades med samtliga fackliga 

organisationer. Förhandlingen med Transport ledde till central förhandling och 

avslutades i oktober. Ärendet handlade om tillämpningen av kollektivavtalets text kring 

individuell och differentierad lön. Totala utfallet för hela koncernen blev 2,4%. 

Samtliga arbetsvärderingar i verktyget BAS har varit föremål för genomlysning och har 

lett till några förändrade värderingar. 

Förnyad konkurrensutsättning avseende företagshälsovårdstjänster har genomförts 
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under året och avtal har tecknats med Feelgood som därmed fortsätter att vara 

leverantör. 

2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför 

kommunfullmäktiges budget 

2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

2.6.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 

Koncernen har missat att göra denna utvärdering, vilket stadsrevisionen också 

uppmärksammat i sin granskning under 2018. Koncernen kommer att åtgärda detta inför 

2019 och utvärdera system för styrning, uppföljning och kontroll enligt instruktioner i 

Riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll. 

2.6.2 Sponsring 

Sponsring 

Koncernen har Göteborgs stads riktlinjer om sponsring som utgångspunkt. De 

sponsringsavtal Renova haft under året har alla som mål att exponera koncernens 

varumärke och lyfta fram att bolaget står för en miljömässig och långsiktigt hållbar 

avfallshantering. De är: Göteborgsvarvet: exponering längs banan (165 tkr). Vi utför 

avfallstjänster som debiteras separat. Way out West miljödiplomerad musikfestival (220 

tkr): exponering i festivalområdet. Vi utför avfallstjänster som debiteras separat. 

2.6.3 Uppföljning av program för e-samhälle 

2.7 Kommunala ändamålet och befogenheterna 

Koncernens bedömning är att verksamheten bedrivs i linje med såväl ägardirektiv och 

bolagsordningar vilka ger uttryck för det kommunala ändamålet, som koncernen har att 

leverera mot. 
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3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget 

3.1 Kommunfullmäktiges mål - tabell 

Kommunfullmäktiges mål Måluppfyllelse 
Kort kommentar - enligt 
anvisning 

Göteborg ska vara en jämlik stad  Viss 

Renova erbjuder arbeten, 
sommarjobb och praktikplatser. 
Vi har idag ett större behov av 
kompetens än vad 
arbetsmarknaden kan erbjuda. 
Vi har tagit ett initiativ till att öka 
den utbildade arbetskraften 
genom att tillsammans med AF 
och ARVUX erbjuda invånare 
långt från arbetsmarknaden 
utbildning i Svenska och 
slutligen få C-körkort och 
därmed ges möjlighet söka 
anställning på Renova. Projektet 
planerades under 2018 och 
påbörjades i december genom 
att 19 deltagare valts ut och intro 
startat. Samtliga miljöarbetare 
(renhållare) har deltagit i en 
utbildning om handledarskap. 

De mänskliga rättigheterna ska genomsyra 
alla Göteborgs Stad verksamheter 

 God 

Samtliga medarbetare har 
erbjudits utbildning i mänskliga 
rättigheter bestående bl a av 
moment som normkritiskt 
tänkande, bemötande och 
jargong. Renova har under året 
tagit fram en uppförandekod 
som baserar sig på FNs Global 
compact. Medarbetarna har på 
varje arbetsplats fått öva sig i 
tillämpning av uppförandekoden. 
Medarbetarna har  varit 
delaktiga i framtagandet av 
uppförandekoden. 

Den strukturella könsdiskrimineringen ska 
upphöra. 

 Viss 

Vår utmaning är fortsatt att nå 
en jämnare könsfördelning samt 
att öka männens uttag av 
förädraledighet. Jämix visar 
tydligt på att männen tar ut 
mindre förädraledighet.Det finns 
arbetsorganisatoriska hinder för 
ledighet del av dag i 
miljöarbetarna (chaufförerna). 
Högskoleelver har studerat och 
rapporterat förutsättningar för att 
förbättra jargong kring ledighet 
och öka ett jämlikt uttag. 

Göteborgarnas möjligheter till delaktighet 
och inflytande ska öka 

 

Ej påtaglig relevans för Renova. 
Göteborgs Stad har ansvaret 
mot medborgarna. Vi lyssnar 
och svarar på frågor som är 
riktade direkt till oss utifrån vår 
kompetens och utförande av 
uppdrag. ÅVC-personal är ett 
typexempel, de besvara många 
frågor med centralernas service 
och öppettider styrs av berörd 
kommun. I ett annat uppdrag 
driver vi en miljöskola för 
gymnasieelever. De får kunskap 
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Kommunfullmäktiges mål Måluppfyllelse 
Kort kommentar - enligt 
anvisning 

och verktyg för att bli 
miljösmartare konsumenter och 
bättre på resurseffektiv 
avfallshantering. Återigen sker 
styrningen från Göteborgs stad, 
men lika klart är att vår personal 
besvarar frågor och lyfter fram 
möjligheter. 

Idrotts- och föreningslivet ska nå fler 
målgrupper 

 Ej relevant för Renova 

Livsvillkoren för personer med fysisk, 
psykisk eller intellektuell 
funktionsnedsättning ska förbättras. 

 Ej relevant för Renova 

Individ- och familjeomsorg ska skapa mer 
jämlika livschanser för stadens invånare 

 Ej relevant för Renova 

Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen 
inom skolan och kunna utvecklas till sin 
fulla potential 

 Ej relevant för Renova 

Äldres livsvillkor ska förbättras  Ej relevant för Renova 

Göteborg ska minska sin miljö- och 
klimatpåverkan för att bli en hållbar stad 
med globalt och lokalt rättvisa utsläpp 

 Viss 

Renova har som väsentliga 
hållbarhetsfrågor valt ut klimat 
och resurseffektivtet. 
Klimatfrågan hanteras så att vi 
försöker minimera användning 
av fossila bränslen i 
verksamheten. Våra 240 tunga 
fordon använder idag HVO, 
100Biogas eller ursprungsmärkt 
förnybar el. Renova arbetar 
också för att minska klimat och 
miljö-påverkan från kundernas 
avfall genom sortering vid källan 
eller på centrala anläggningar. 
Vi erbjuder insamling och 
behandling av farligt avfall och 
avgiftar och dekontaminerar 
avfall genom 
avfallskraftvämeverkets 
förbränning och reningssteg. 
Energiåtervinningen är effektiv 
och bidrar systemmässigt till 
minskade utsläpp. Då 
konsumtionen av plast och 
fossilt material och 
återvinningsmarknaden ligger 
utanför vår kontroll så har vår 
rådighet betydande 
begränsningar när det gäller 
avfallskraftvärmeverkets 
skorstensutsläpp. 

Bostadsbristen ska byggas bort och 
bostadsbehoven tillgodoses bättre 

 Ej relevant för Renova 

Det hållbara resandet ska öka  Viss 

Renova har en del att utveckla 
på området. Vi tillämpar stadens 
resepolicy. Arbetsresorna utförs 
oftast med personbil men 
bussåkandet och cyklandet ökar 
(mätning på halva företaget har 
gjorts under 2018). Under 2018 
infördes en subventionering för 
de som har årskort i Västtrafik. 
Renova vill uppmuntra cykling 

Page 330 of 530



16 

Kommunfullmäktiges mål Måluppfyllelse 
Kort kommentar - enligt 
anvisning 

och har beslutat införa 
Göteborgs stads modell för 
bidrag för cykelrelaterade 
kostnader om 1500 kr/3 år. 
Tjänsteresorna utförs i huvudsak 
med eldrivna poolbilar men det 
förekommer också att man 
använder privat bil. Renovas 
säljare har förmånsbilar som 
drivs av biogas eller el. 

Sysselsättningen för grupper långt ifrån 
arbetsmarknaden ska öka 

 Viss 

Renova har tagit ett initativ 
tillsammans med AF och 
ARVUV som heter Jobbspåret. 
En projektledare har utsetts och 
19 personer deltar i 
programmet. Se jämlik stad. 
Renova har upphanslat 
lokalvård som utförs av Samhall. 
Omfattningen motsvarar två 
ordinarie tjänster men då arbetet 
utförs av personer med vissa 
funktionsvariationer så är det 
betydligt fler engagerade i att 
lösa uppgiften. 

Göteborg ska vara en hållbar 
innovationsstad med ökande jobbtillväxt 

 God 

Renova deltar i många projekt 
tillsammans med Chalmers, 
kommuner, externa 
forskningscentra och näringsliv 
som syftar till mer hållbarhet. Vi 
delar själva ut ett 
miljöstipendium till bästa unga 
miljöforskare årligen sedan 
2002. 

Ett projekt tillsammans med 
Scania och Power Cell m fl. 
kring att använda vätgas och 
bränsleceller för att ladda 
elsopbil under drift har fått stöd 
av Vinnova. Vi är också 
engagerade i en studie av 
biokolsframställning för att 
minska klimatpåverkan. 
Introduktion av ett helelektriskt 
insamlingsfordon samt 
testverksamhet kring ett 
självkörande insamlingsfordon 
har vi nämt tidigare. Det här är 
exemple på att vi deltar i 
innovativa samarbeten. 

Göteborgarnas möjlighet att turista i sin 
egen stad ska öka 

 

Ej relevant för Renova. Genom 
att vi bidrar med effektiva 
avfallslösningar vid event är 
Renova med och faciliteter både 
utomhus och inomhusevent. 

Tillgängligheten till kultur ska öka  Ej relevant för Renova 

Osakliga löneskillnader mellan män och 
kvinnor ska upphöra 

 God 

Enligt vår lönekartläggning ser vi 
att vi inte har ojämlika 
löneskillnader eller strukturella 
löneskillnader mellan könen. 
Däremot ligger männens 
meddelllön lägre än kvinnornas 
vilket framgår i Jämixmätningen. 
Skälet är att kvinnor på Renova i 
genomsnitt har högre 
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Kommunfullmäktiges mål Måluppfyllelse 
Kort kommentar - enligt 
anvisning 

svårighetsgrad i sina 
befattningar enligt 
arbetsvärderingen. 

Göteborg Stad ska öka andelen hållbara 
upphandlingar 

 Viss 

Renova har de verktyg som 
behövs för att bidra hållbara 
upphandlingar med social 
hänsyn. Upphandlingar som lett 
till avtal med leverantörer med 
social profilering har slutits. 
Omfattningen är fortsatt 
begränsad i förhållande till 
antalet genomförda 
upphandlingar. 

En strukturell faktor är att arbete 
på Renova ofta sker i en tung 
industriell miljö med höga krav 
på god fysik, höga 
säkerhetskrav, behörighets- och 
kompetenskrav och i stora delar 
av verksamheten en hög 
arbetstakt. Det är därför inte 
alltid möjligt att tillämpa 
göteborgsmodellen för social 
upphandling fullt ut. I vissa 
utsnitt i verksamheten och som 
vi redan nämnt finns möjligheter 
att kombinera 
kompetensförsörjning när det 
gäller framför allt chaufförer med 
samhällsnytta, se Jobbspåret. 

3.2 Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelsen 

Uppdrag från kommunfullmäktiges budget 
Har uppdraget genomförts? JA/Nej. Om inte ge 
en kort kommentar om orsak och eventuellt till 
vilken del uppdraget har genomförts 

Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån 
samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla 
ur både invånar- och medarbetarperspektiv. 

Ansvaret för att omhänderta invånarperspektivet 
ligger inte på Renova då bolaget arbetar på 
uppdrag av Kretslopp- och vattennämnden. 

Inom ramen för fokusområde tre "Skapa 
förutsättningar för arbete" i Jämlikt Göteborg ska 
alla nämnder och styrelser ta fram och genomföra 
en plan i samverkan med Nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning 

Avstämning av arbetet har skett under 2018 med 
representanter för Arbetsmarknad och 
vuxenutbildning. 

Assisterande tjänster ska erbjudas i förvaltningar 
och bolag utifrån stegvisa jobb och kunskapslyftet 
samt en genomförd inventering i samverkan med 
fackliga organisationer. 

Under 2018 har planering och inventering skett för 
start av program "Jobbspår Avfall". Programmet 
startade i januari 2019 med 19 platser. 

Andelen chefer födda utanför norden ska öka 
kraftigt och aktivt följas upp 

Ca 30% av rekryterade chefer under 2018 är 
födda utanför Norden. 

Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade 
verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom 
samma verksamhet 

Andelen kvinnliga chefer på Renova överstiger 
andelen kvinnor på företaget. 
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3.3 Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges 

budgetuppdrag 

3.3.1 Alla nämnder och styrelser ska utveckla ett samarbete med 

civilsamhället. 

Ingen uppföljning på uppdraget har skett under 2018. 

Tyvärr har det inte funnits möjlighet att ta sig an uppdraget under 2018 då Renova gjort 

stora förändringar i organisation och arbetsformer under året. 
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4 Nyckeltalsredovisning 

  Utfall 2018 
Budget/målvärde 

2018 
Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 

De vi är till för      

Antal kundklagomål 
Entreprenader 

56 60 
108 229 96 

Antal kundklagomål 
Verksamhetskund 

183 170 
112 91 80 

Verksamhet/ 
Processer 

     

Återvinning -
 Producerad Energi 
Mwh 

1 785 744 1 741 876 
1 723 467 1 756 777 1 773 885 

Återvinning -
 Oplanerade stopp 
Sävenäs, h 

273 240 
1 122 311 426 

Återvinning -
 Inkommande 
brännbart, ton 

541 767 550 010 
546 731 543 313 534 018 

Återvinning -
 Inkommande 
bioavfall Marieholm, 
ton 

54 300 52 119 

51 906 48 443 35 386 

Logistik - Andel 
förnybart bränsle 
tunga fordon 

96 % 100 % 
97 % 97 % 97 % 

Logistik -
 Energiförbrukning 
kWh/insamlat ton 
avfall 

36,96 35 

37,7 37,9 40,3 

Återvinning -
 Förbrukad el 
Sävenäs/producerad 
energi 

4,19 4,61 

4,3 % 3,8 % 4,2 % 

Återvinning -
 Producerad energi 
MWh/ton avfall 

3,32 3,2 
3,14 3,28 3,33 

Medarbetare/ 
Personal 

     

Sjukfrånvaro - kort 1,89 % 2,0 % 1,85 % 2,1 % 2,6 % 

Sjukfrånvaro - lång 3,18 % 3,50 % 3,05 % 4,3 % 5 % 

Övertid - Andel av 
total tid 

u.s. u.s. 
2,86 % 2,3 % 2,7 % 

Ekonomi/ägare      

Logistik -
 Rörelseresultat 

4 847 tkr 300 tkr 
-4 514 tkr -3 822 tkr -16 276 tkr 

Återvinning -
 Rörelseresultat 

45 768 tkr 78 852 tkr 
78 127 tkr 62 227 tkr 60 349 tkr 

Moderbolag -
 Rörelseresultat 

3 921 tkr 5 482 tkr 
34 342 tkr 16 885 tkr -485 tkr 

Rörelseresultat 64 576 tkr 95 453 tkr 107 668 tkr 75 292 tkr 44 175 tkr 

Resultat efter 
finansiella poster 

53 052 tkr 84 603 tkr 97 239 tkr 58 633 tkr 21 425 tkr 

Soliditet 27,3 % 25 % 26,9 % 23,1 % 19,1 % 
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  Utfall 2018 
Budget/målvärde 

2018 
Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 

Eget kapital 544 227 tkr - 497 384 tkr 425 163 tkr 385 945 tkr 
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5 Nyckeltalsredovisning 

  Utfall 2018 
Budget/målvärde 

2018 
Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 

Rörelseresultat 64 576 tkr 95 453 tkr 106 778 tkr 74 068 tkr 42 417 tkr 

Resultat efter 
finansiella 
poster 

53 052 tkr 84 603 tkr 94 330 tkr 57 433 tkr 21 425 tkr 

Soliditet 27,3 % 25 % 26,9 % 23,1 % 19,1 % 

Eget kapital 544 227 tkr inget 497 384 tkr 425 163 tkr 383 945 tkr 
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6 Bokslut 

6.1 Sammanfattande analys 

Koncernen redovisar en nettoomsättning på 1 298 tkr för 2018. Det är en ökning med 

39 057 tkr i jämförelse med 2017. Det är värme- och elintäkterna som har ökat samt 

intäkter för insamling och transport. Övriga försäljningsintäkter har minskat i jämförelse 

med föregående år. 

 

Rörelsekostnaderna har ökat med 84 299 tkr i jämförelse med 2017. Till stor del består 

detta av utökade tilldelningsområden med tillhörande kostnader men även 

driftskostnader och ökade underhållskostnader på anläggningar. 

Resultatet efter finansiella kostnader är 53 052 tkr, en minskning från föregående år 

med 41 278 tkr. År 2017 hade bolaget stora intäkter för deponimassor, mer än beräknat, 

därav den största förklaringen på skillnaderna mellan årens rörelseresultat. 

Soliditeten i koncernen är 27,3% och har ökat under den senaste 5-årsperioden. 
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Styrels planeringsomgång 2019-2021 

Under perioden 2019-2021 genomförs den tredje nationella planeringsomgången 

av styrel, dvs. planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare1. Styrel 

syftar till att mildra konsekvenserna för samhället i ett läge där elanvändare måste 

kopplas bort p.g.a. eleffektbrist. En sådan situation skulle fordra att Svenska 

kraftnät tvingas beordra en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). 

Styrel är en del av krisberedskapen och resultatet av planeringen utgör underlag 

som elnätsföretagen ska använda för att utforma från- och tillkopplingsplaner. 

Dessa från- och tillkopplingsplaner ska utformas så att elnätsföretagen i så stor 

utsträckning som möjligt prioriterar samhällsviktiga elanvändare vid en 

eleffektbrist.  

Arbetet i kommunen 

En prioritering av samhällviktiga elanvändare förutsätter god lokalkännedom om 

var samhällsviktig verksamhet bedrivs. Kommunerna har därför en viktig roll 

under styrelplaneringen. Kommunen har ett uttalat ansvar för krisberedskapen 

inom sitt geografiska område i enlighet med lagen (2006:544) om kommuner och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap (LEH). Kommunernas arbete med krisberedskap ska även utgöra 

grunden för arbetet med civilt försvar. En precisering av kommunernas arbete 

finns i de överenskommelser som MSB tecknat med SKL: Överenskommelse om 

kommunernas krisberedskap 2019-2022 samt Överenskommelse om kommunernas 

arbete med civilt försvar 2018-2020.  

Kommunens inriktning och organisering av styrelplaneringen 

Som ett första led i planeringsarbetet bör kommunen utforma en inriktning för 

styrelarbetet. Inriktningen bör omfatta en identifiering av elberoende 

samhällsviktiga verksamheter, tjänster, noder och infrastruktur som är särskilt 

viktiga att beakta vid en eleffektbrist. Denna risk är högst vid långvarig och stark 

                                                 
1 Den första planeringsomgången genomfördes 2011 och den andra planeringsomgången 

genomfördes 2014-2015. 
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kyla, på vintern när elförbrukningen är störst, men kan även inträffa andra 

tidpunkter. Kommunens planering för civilt försvar bör beaktas i processen. 

Inför föregående planeringsomgångar, 2011 samt 2014–2015, rekommenderade 

Energimyndigheten att beslutet om vilka verksamheter som skulle prioriteras 

skulle förankras hos kommunledningen. I den utvärdering som gjordes efter 

planeringsomgången 2011 lyfte flera kommuner fram vikten av att styrelarbetet 

förankras på hög nivå för att få legitimitet och de resurser som fordras för 

uppgiften. Flera av de intervjuade menade att arbetet bör ledas på en nivå direkt 

under kommunstyrelsen för att arbetet ska förankras hos denna. Vidare visar 

utvärderingen att tio procent av kommunerna förankrade arbetet i 

kommunfullmäktige. I enstaka fall har formella beslut tagits om listan över 

rangordningen av elledningar2. 

Energimyndighetens rekommendation 

Energimyndigheten rekommenderar även för planeringsomgång 2019-2021 att 

beslutet om vilka verksamheter som ska prioriteras ska förankras i kommunens 

politiska ledning. Den eller de personer i kommunen som arbetar med 

styrelplaneringen bör ha god kännedom om kommunens samhällsviktiga 

verksamhet, kritiska beroenden samt kunskap om kommunens arbete med risk- 

och sårbarhetsanalyser.  

Informationssäkerhet 

Under styrelarbetet kommer information om samhällsviktig verksamhet att 

insamlas och bearbetas. Vid tidigare planeringsomgångar har många aktörer, 

bland annat kommuner, angett att de saknat administrativa rutiner och tekniska 

förutsättningar för att behandla information på ett säkert sätt, till exempel 

fristående datorer och säker förvaring av information. Energimyndigheten vill på 

detta sätt uppmana deltagande aktörer att i god tid innan styrelarbetet inleds 

säkerställa att arbetet kan bedrivas i enlighet med gällande lagar och regler 

gällande säkerhetsskydd.  

Identifiering av samhällsviktiga elanvändare och 
rangordning av elledningar. 

De tekniska förutsättningarna medger inte att man kopplar bort enskilda 

elanvändare utan från- och tillkoppling sker på elledningsnivå. Som ett led i 

styrelplaneringen ska därför samhällsviktiga elanvändare identifieras, deras 

belägenhet i elnätet lokaliseras och därefter ska elledningarna rangordnas. Denna 

planeringsprocess fordrar en koordinerad samverkan mellan aktörer på samtliga 

nivåer. De olika stegen i planeringsprocessen innebär i korthet att: 

1. Statliga myndigheter identifierar och prioriterar samhällsviktiga 

elanvändare inom sitt ansvarsområde och skickar planeringsunderlag till 

berörda länsstyrelser. 

                                                 
2 Slutrapport från Energimyndighetens styrel-projekt, ER 2012:04, s. 38, 42. 
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2. Länsstyrelsen sammanställer statliga myndigheters planeringsunderlag i ett 

samlat dokument och skickar till respektive kommun. 

3. Kommunerna identifierar och prioritetsklassar samhällsviktiga 

elanvändare inom sitt geografiska område, samt sammanställer 

planeringsunderlaget med planeringsunderlag från statliga myndigheter. 

Kommunen skickar därefter planeringsunderlaget till elnätsföretagen. 

4. Elnätsföretagen fyller i uppgifter och skickar tillbaka till kommunen. 

5. Kommunen gör ett förslag på rangordning av elledningar i kommunen och 

skickar till länsstyrelsen. 

6. Länsstyrelsen gör i dialog med kommunerna för länet en sammanvägd 

rangordning av elledningar och skickar till Svk och respektive 

elnätsföretag. 

När elnätföretagen fått underlag från länsstyrelserna så ska de utarbeta från- och 

tillkopplingsplaner vari de beaktar länens förslag. När dessa från- och 

tillkopplingsplaner är färdiga så ska elnätsföretagen lämna besked om detta till 

Svk.  

Koordineringen av arbetet i länen 

Länsstyrelserna har den samordnande funktionen för länens styrelplanering och 

kan utgöra ett stöd för kommunerna under planeringsarbetet, t.ex. vid rangordning 

av elledningar.  

Tidplan för planeringsomgång 3, 2019-2021 

• Statliga myndigheter överlämnar underlag till respektive länsstyrelse, 

senast den 1 september 2019 

• Kommunernas identifieringsarbete inleds i januari 2020. 

• Kommunerna skickar underlag till elnätsföretagen senast den 1 oktober 

2020. 

• Elnätsföretagen identifierar elledningar och elområden. Skickar till 

kommunerna senast den 31 januari 2021. 

• Kommuner föreslår rangordning av elledningar och skickar till 

länsstyrelsen senast den 1 april 2021. 

• Länsstyrelserna skickar underlag med rangordning av elledningar till Svk 

och elnätsföretagen senast den 1 augusti 2021. 

• Planeringen - inklusive elnätsföretagens MFK-planering - ska vara 

genomförd senast den 31 december 2021. 
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Utbildningar under hösten 2019 

Under hösten 2018 har Energimyndigheten arrangerat utbildningar i 

styrelplanering för statliga myndigheter och länsstyrelser. Under hösten 2019 

genomförs utbildningar till vilka kommuner och landsting är välkomna. 

För ytterligare information och anmälan till utbildningar, se 

energimyndigheten.se/styrel. Här kan ni också anmäla er till styrels nyhetsbrev. 

För frågor till Energimyndigheten, vänligen använd mejladressen 

styrel@energimyndigheten.se 
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Till ansvarig nämnd för strandskyddstillsyn 

Till ansvarig handläggare för strandskyddstillsyn  

 

Rapport om utvecklingen av kommunernas strand-
skyddstillsyn i Västra Götalands län 
 

Länsstyrelsen har under hösten 2018 skickat ut en enkät till samtliga kommuner i 
Västra Götalands län för att följa upp strandskyddstillsynen i länet. 40 kommu-
ner/kommunorganisationer (93% svarsfrekvens) har svarat på enkäten och Länssty-
relsen har nu ställt samman en rapport med resultatet. 

Uppföljningen visar på ett blandat resultat av hur strandskyddstillsynen i länet har 
utvecklats sedan perioden 2010–2012. 53% av kommunerna har de lagstadgade 
planeringsunderlagen för tillsyn, en ökning med 59% sedan 2013. Resultatet från 
perioden 2013–2017 har antal beslutande ärenden per år ökat med 31%, föreläg-
ganden med 123% samt åtalsanmälningar med 133% jämfört med föregående pe-
riod. Förebyggande tillsyn har gått tillbaka med – 9 % och den egeninitierade till-
synen har minskat med – 39%. Sammantaget kan vi konstatera att 14 kommuner 
utför de uppgifter som är nödvändiga för en tillräcklig tillsyn, mer än en fördubb-
ling sedan 2013.  

Länsstyrelsens uppfattning är att det beslutas i fler ärenden och sker i viss mån mer 
tillsyn efter 2013, men att det utförs mindre än vad som motsvarar behovet med an-
ledning av resultaten för förebyggande och egeninitierad tillsyn. 

Rapporten kommer att ligga till grund för Länsstyrelsens fortsatta arbete med till-
synsvägledning.  

Er kommun har inte helt uppfyllt kriterierna för en tillräcklig tillsyn. Länsstyrelsen 
vill uppmuntra till att kommunen strävar efter en tillräcklig tillsyn genom att skicka 
med följande möjligheter för att nå målet; 

• Miljösamverkan Västs tillsynskampanj Planerad strandskyddstillsyn - 
www.miljosamverkanvg.se (kontakta Kristina Höök Patriksson vid frågor) 

• Kontakta Länsstyrelsen för enskild vägledning 

Eva Olsen 
Enhetschef 

Jessica Lundqvist  
Handläggare  

010 – 224 54 80 

Kristina Höök Patriksson  
Handläggare 

010 – 224 51 63 
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Strandskyddstillsynens utveckling i kommu-
nerna i Västra Götalands län 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har följt upp kommunernas strandskyddstillsyn i en enkät under vin-
tern 2018. En liknande enkät gjordes för fem år sedan, år 2013. Syftet med enkäten 
har varit att följa upp tillsynsarbetet i länet de senaste fem åren, jämföra med 2013 
års enkät och för att kunna anpassa den fortsatta tillsynsvägledningen.  

Uppföljningen visar i huvudsak på att strandskyddstillsynen i länet har ökat i antal 
ärenden per år, men att förebyggande och egeninitierad tillsyn har minskat. Under 
en femårsperiod har 244 ärenden beslutats, varav 115 förelägganden om rättelse 
samt 62 åtalsanmälningar gjorts. Det är en markant ökning sedan 2013 och per år 
har antal beslutade ärenden ökat med 31%, förelägganden med 123% samt 
åtalsanmälningar med 133% från föregående enkät 2013. Förebyggande tillsyn har 
gått tillbaka med – 9 % och den egeninitierade tillsynen har minskat med – 39%. 
53% av kommunerna har de lagstadgade planeringsunderla-gen för tillsyn, en 
ökning med + 59% sedan 2013. Sammantaget kan vi konstatera att 14 kommuner 
utför de uppgifter som är nödvändiga för en tillräcklig tillsyn, mer än en 
fördubbling sedan 2013.  

Länsstyrelsens uppfattning är att det beslutas i fler ärenden och sker i viss mån mer 
tillsyn efter 2013, men att det utförs mindre än vad som motsvarar behovet med an-
ledning av resultaten för förebyggande och egeninitierad tillsyn. 
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Inledning 
Länsstyrelsen har en vägledande roll för den strandskyddstillsyn som bedrivs i 
kommunerna. I den vägledande rollen ingår bland annat att följa upp hur tillsynen 
bedrivs på de operativa tillsynsmyndigheterna (1 kap. 3 § miljötillsynsförordningen 
(2011:13)). Enligt samma förordning 1 kap. 14 §, ska en operativ tillsynsmyndighet 
på begäran lämna den information som en tillsynsvägledande myndighet behöver 
för sin tillsynsvägledning. Länsstyrelsen har under oktober-november 2018 begärt 
in uppgifter från samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län för att kunna följa 
hur tillsynen utvecklats de senaste fem åren då liknande enkät skickades ut 2013.  

Den 1 juli 2009 övergick ansvaret för strandskyddstillsynen till kommunerna föru-
tom i de områden där annat statligt inrättat naturskydd råder. Sedan 2009 har Läns-
styrelsen arbetat aktivt med tillsynsvägledning, bl.a. genom utbildningstillfällen 
och kontinuerlig vägledning via e-post och telefon. Det finns även ett samlat 
material om strandskydd att ta del av på Länsstyrelsens hemsida (Strandskydd på 
Länsstyrelsen hemsida1).  

Länsstyrelsen vill med denna uppföljning ta reda på om kommunerna har en till-
räcklig strandskyddstillsyn. Vi vill också jämföra med resultatet av motsvarande 
enkät 2013. De parametrar som vi särskilt vill undersöka är hur många ärenden 
som beslutats och om det finns en egeninitierad och förebyggande tillsyn. Vi vill 
även veta hur många kommuner som har behovsutredning och tillsynsplan som är 
ett lagkrav enligt miljötillsynsförordningen 1 kap. 6 och 8 §§.  

Länsstyrelsen anser att följande kriterier bör vara uppfyllda för att man ska kunna 
tala om ”tillräcklig tillsyn”. Det fjärde kriteriet är definierat utifrån det faktiska ut-

fallet hos kommunerna. Det är en lågt satt ribba.  

1. Det finns aktuell behovsutredning och tillsynsplan 

2. Det finns förebyggande tillsyn, t ex information på kommunens hemsida 

3. Det finns egeninitierad tillsyn, t ex kampanj eller enskilda egna initiativ 

4. Minst fyra tillsynsbeslut per treårsperiod 

5. Det finns en kontakt på kommunen för allmänhet och journalister 

Man kan illustrera kriterierna genom att bocka av minst en åtgärd i rutorna som be-
skriver tillsynens delar plus att behovsutredning och tillsynsplan tagits fram, se fi-
gur 1. Dessa parametrar ingår i Länsstyrelsen definition på ”tillräcklig tillsyn” 

(good enough). 

Uppföljningen kommer att ligga till grund för det fortsatta vägledningsarbetet, men 
kommer också att rapporteras till Naturvårdsverket. 

  

                                                      
1 https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun/natur/tillstand-och-dispen-
ser-i-skyddad-natur/strandskyddsdispens.html  
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Metod 

Länsstyrelsen skickade ut en enkät till samtliga länets kommuner i oktober 2018 
med sista svarsdatum den 3 december 2018. Enkäten omfattade kvantitativa frågor 
om ärendestatistik för åren 2013–2017 och kvalitativa frågor om vilken typ av pla-
nerad och egeninitierad tillsyn som bedrivs. Frågor har ställts om timtaxa, om det 
finns samarbete med andra kommuner, organisatoriska och administrativa uppgif-
ter, om kommunen identifierat hinder för tillsynen samt även en öppen fråga om 
det finns specifika önskemål på Länsstyrelsens tillsynsvägledning. Se bilaga 1 för 
enkäten i sin helhet.  

Resultaten har inte statistiskt analyserats utan är en tolkning och bedömning utifrån 
diagram och skillnader i andelar jämfört mellan perioderna 2010–2012 och 2013–

2017. 

Resultat 
40 kommuner eller kommunorganisationer har svarat på enkäten, tre kommuner 
har inte inkommit med svar vilket ger en svarsfrekvens på 93 %. Det är 49 kommu-
ner i Västra Götalands län, men några kommuner har sammanslagna kommun-
nämnder. 

Figur 1: Tillsynens systematik och samband med TP och BU. 
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Tillsynsplan och behovsutredning 

24 av de svarande kommunerna/kommunorganisationerna har en aktuell tillsyns-
plan (TP), 22 svarande har en aktuell behovsutredning (BU) samt 21 kommuner 
har både behovsutredning och tillsynsplan (60%, 55% respektive 53%). 11 kom-
muner (28%) har varken TP eller BU, se tabell 1. 

När 2013 års resultat jämförs med 2018 syns en ökning i andelen kommuner som 
har TP, BU eller både och (+ 46%, + 15 % respektive + 59 % ökning). Det är en 
minskning av kommuner som inte har varken TP eller BU med - 35%, se tabell 1 
samt figur 2. 

 

Resultat TP och BU 
för 2018 och 2013 

Antal kommu-
ner 

Andel av alla 
kommuner 

Antal byggnämn-
der 

Antal miljö-
nämnder eller 

miljö- och bygg-
nämnder 

 2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018 

Tillsynsplan 19 24 41 % 60% 0 1 19 22 

Behovsutredning 22 22 48 % 55% 0 0 22 22 

Tillsynsplan o be-
hovsutredning 

15 21 33 % 53% 0 0 15 21 

Inget 20 11 43 % 28% 8 5 12 6 

Tabell 1: Antal och andel kommuner som har TP och/eller BU för 2013 och 2018. Antal 
byggnämnder och miljönämnder eller bygg- och miljönämnder som har TP och/eller BU. 

 
Figur 2: Andelen i procent (%) för kommuner som har TP och/eller BU för 2013 och 2018 
års enkät. 
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Organisation 

För 33 av de svarande kommunerna/kommunorganisationerna ligger ansvaret för 
strandskyddstillsynen på miljönämnd och/eller på en sammanslagen bygg- och mil-
jönämnd (kallas också ibland för till exempel samhällsbyggnadsnämnd, tekniska 
kontoret eller stadskontoret) (83%). För fem av kommunerna ligger ansvaret på 
byggnadsnämnden, två stycken svarande har annan nämnd och en kommun läm-
nade fältet tomt (13%, 3% respektive 3%). 

Ärenden 

Länsstyrelsen har begärt in uppgifter om hur många ärenden som kommunerna har 
beslutat i under femårsperioden mellan åren 2013–2017. Besluten kan vara både 
avskrivna tillsynsärenden och förelägganden om rättelser. Sammanlagt har kom-
munerna/kommunorganisationerna fattat beslut i 244 ärenden under femårspe-
rioden, det är 49 ärenden per år och en ökning med 31% från treårsperioden 2010–

2012, se figur 3 och 4. 

14 av 40 svarande kommuner/kommunorganisationer, varav två kust/storsjökom-
muner och 12 inlandskommuner, uppger att de inte fattat något beslut under 
femårsperioden (35%). 12 kommuner varav åtta kust/storsjökommuner och fyra in-
landskommuner uppger att 1–3 beslut fattats inom femårsperioden (30%). 14 kom-
muner varav sju kust/storsjökommuner och sju inlandskommuner uppger att de ta-
git fyra eller fler beslut under femårsperioden (35%). Att notera är att kategorin 
med fyra eller fler beslut sträcker sig från fyra upp till och med 83 beslut under 
femårsperioden. 21 kommuner varav 11 kust/storsjökommuner och 10 inlandskom-
muner, uppger att de beslutat om förelägganden under femårsperioden (53%). Åtal-
sanmälningar till polisen har skett i 17 kommuner varav 10 kust/storsjökommuner 
och sju inlandskommuner (43%), se tabell 2 och figur 3.  

 

 

 
Ärenden 
från 2013 
och 2018 
års enkät-

svar   

Antal kommuner Andel av kommu-
ner 

Antal kust/storsjö-
kommuner 

Antal inlandskom-
muner 

 2010- 
2012 

2013–
2017 

2010–
2012 

2013–
2017 

2010- 
2012 

2013- 
2017 

2010–
2012 

2013–
2017 

0 ärenden 
beslutade 21 14 46% 35% 6 2 15 12 

1–3 ären-
den 14 12 30% 30% 6 8 8 4 

4 eller fler 11 14 24% 35% 8 7 3 7 
Föreläg-
ganden 14 21 30% 53% 7 11 7 10 

Åtalsan-
mälningar 14 17 30% 43% 7 10 7 7 

Tabell 2: Antal och andel kommuner som har beslutat i noll, 1–3 eller fyra eller fler 
ärenden samt antal förelägganden från enkäten 2013 samt 2018. Antal kust/storsjö-
kustkommuner och inlandskommuner som har beslutat i noll, 1–3 eller fyra eller fler 
ärenden samt antal förelägganden. 
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Det har skett en minskning av antal kommuner/kommunorganisationer som inte har 
något beslutat ärende sedan enkäten 2013 med - 24%. Ingen skillnad mellan enkä-
terna för 1–3 ärenden (0 %) och en ökning för kommuner som har beslutat i fyra el-
ler fler ärenden (+ 46%). Både antal kommuner som beslutat om föreläggande eller 
gjort åtalsanmälning har ökat med + 75% respektive + 42%, se figur 4 och 5. 

 

 

 
Figur 3: Antal ärenden, förelägganden samt anmälningar för åren 2013–2017. 
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Figur 4: Antal ärenden per år jämfört mellan treårsperioden 2010–2012 (2013 års enkät) 
och femårsperioden 2013–2017 (2018 års enkät). 

 
Figur 5: Andel kommuner som beslutat i noll ärenden, 1–3 ärenden, fyra eller fler, föreläg-
ganden samt åtalsanmälningar jämfört mellan treårsperioden 2010–2012  
(2013 års enkät) och femårsperioden 2013–2017 (2018 års enkät). 

 

Förebyggande tillsyn 

Förebyggande tillsyn bedrivs i någon form i 31 kommuner/kommunorganisationer 
av 40 svarande (78%). 26 kommuner uppger att de har information på hemsidan 
(65%), 13 har annan form av förebyggande tillsyn (till exempel informationsträffar 
med mäklare, broschyrer och kampanjer) och ibland tillsammans med hemsidein-
formation (33%). 10 kommuner har lämnat tomt svar (25%), se tabell 3. 
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Det har skett en minskning av den förbyggnaden tillsynen mellan enkäterna 2013 
och 2018 med – 9%. Antal kommuner/kommunorganisationer som angett hemsida 
som förebyggande har minskat med – 14%. Men för kategorin övrigt så har det 
däremot ökat med + 25%. För 2018 års enkät har tomma eller nej svar redovisats 
av 10 kommuner (25%), se tabell 3 och figur 6. 

 

 

 

 
Förebyggande 
tillsyn 
för 2013 och 
2018 års enkät-
svar  

Antal kommu-
ner 

Andel av kom-
muner 

Antal kust/storsjö-
kommuner 

Antal inlands-
kommuner 

 
2010–
2012 

2013
–

2017 

2010–
2012 

2013–
2017 

2010- 
2012 

2013- 
2017 

2010
–

2012 

2013
–

2017 
Förebyggande till-
syn 39 31 85% 78% 18 15 21 16 

Hemsida 35 26 76% 65% 17 14 18 12 
Övrigt (ibland 
inkl. hemsida) 12 13 26% 33% 6 7 6 3 

Ingen  10  25%  2  8 

Tabell 3: Antal och andel kommuner för treårsperioden 2010–2012 (2013 års 
enkät) och femårsperioden 2013–2017 (2018 års enkät) som har någon form av 
förebyggande tillsyn. 
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Figur 6: Andel kommuner jämfört mellan 2013 och 2018 års enkät gällande  
förebyggande tillsyn. 

 

Egeninitierad tillsyn 

14 av 40 svarande kommuner/kommunorganisationer uppger att de åtminstone i 
någon mån planerar eller driver egeninitierad tillsyn (35%) varav åtta kommuner 
uppger att de driver egeninitierad tillsyn på enskilda ärenden, se tabell 4. Det kan 
vara överträdelser som kommunen uppdagar i samband med dispensprövningar el-
ler som kommunens handläggare iakttar i fält. Fyra kommuner har drivit tillsyns-
kampanjer av något slag och det är vanligare med egeninitierad tillsyn i de kommu-
ner som har tillsynsplan och/eller behovsutredning. Jämfört med enkäten 2013 har 
det skett en minskning med – 39 % i andel kommuner som har egeninitierad tillsyn 
samt när det gäller initiativ på enskilda ärenden med – 50%, se tabell 5 och figur 7. 

 

Egeninitie-
rad tillsyn 

2018 

Antal 
kommu-

ner 

Antal 
kommu-
ner med 
BU/TP 

Antal 
kust/stor-

sjökommu-
ner 

Antal in-
lands-

kommu-
ner 

Antal 
kommu-
ner helt 

utan 
BU/TP 

Antal 
kust/stor-
sjökom-
muner 

Antal 
in-

lands-
kom-

muner 

Egeninitie-
rad tillsyn 14 8 3 5 6 3 3 

Ingen ege-
ninitierad 
tillsyn 

22 12 5 7 10 4 6 

Inget svar 2       
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Figur 7: Figur som illustrerar kommunens svar från enkäten 2013 jämfört med svaren 
2018. 

Initiativ på 
enskilda 
ärenden 

8 7 1 6 1 1 0 

Kampanjer 4 4 1 3    

Tabell 4: Antal kommuner som har egeninitierad tillsyn; initiativ på enskilda ärenden 
och kampanjer. Egeninitierad tillsyn i kommuner med tillsynsplan och/eller behovsut-
redning samt kommuner vid kust/storsjökust och inland. I tabell för 2018 års enkät har 
indelningen av ”Antal kommuner helt utan BU/TP” delats upp i kust/storsjökommuner 
samt inlandskommuner också. 

Egeninitierad 
tillsyn 2013 

Antal kom-
muner 

Antal kom-
muner med 

BU/TP 

Antal kom-
muner helt 
utan BU/TP 

Antal 
kust/storsjö-
kommuner 

Antal in-
landskom-

muner 

Egeninitierad till-
syn 

23 17 6 13 10 

Ingen egeninitie-
rad tillsyn 

23 8 15 7 26 

      

Initiativ på en-
skilda ärenden 16     

Kampanjer 4     

Tabell 5: Resultat från 2013 års enkät med antal kommuner som har egeninitierad till-
syn; initiativ på enskilda ärenden och kampanjer. Egeninitierad tillsyn i kommuner med 
tillsynsplan och/eller behovsutredning samt kommuner vid kust/storsjökust och inland. 
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Tillräcklig tillsyn 

För att bedöma om kommunerna har en tillräcklig tillsyn ställs följande svar sam-
man; 

• Tillsynsplan och behovsutredning,  

• fyra eller fler beslut,  

• förebyggande tillsyn  

• egeninitierad tillsyn samt 

• kontaktperson 

För dessa resultat har kommunerna som samarbetar delats upp var för sig med 
samma svar (46 svarande kommuner). Det kan konstateras att 14 kommuner av 46 
svarande kommuner uppfyller samtliga av dessa uppgifter (Tjörns, Lidköpings-
Essunga-Grästorp, Dalslands miljökontor (fyra kommuner), Lilla Edets, Alingsås, 
Mariestad-Gullspång-Töreboda samt Lerums kommun). För kommuner som utför 
de uppgifter som är nödvändiga för en tillräcklig tillsyn har det ökats från sex till 
14. De kriterier som resulterade i störst utsållning var egeninitierad tillsyn samt 
fyra eller fler beslut. 

Tillsynsavgift 

De flesta kommuner uppger att de kan och/eller tar ut en avgift vid tillsyn (80%), 
se tabell 6. De avgifter som redovisas ligger mellan 741 kr/timme och 2772 
kr/timme, medel ligger på 775 kr/timme. Även om avgift kan tas ut vid tillsyn, 
uppger fem kommuner att de ändå inte tar ut avgift. En kommun redovisar ingen 
avgift. 

Det är fler kommuner som inte tar ut avgift jämfört med 2013 års enkät (fem 
stycken 2018 och tre stycken 2013). Fler kommuner har svarat på frågan om till-
synsavgift, endast ett tomt svar jämfört med 2013 där 10 kommuner lämnat tomt 
svar. Från 2013 års enkät så har lägsta avgiften ökat med + 19% och högsta avgif-
ten med + 208%. 

Tillsynsavgift 2018  Antal kommuner Andel av kommuner  

Tar ut avgift 32 80%  

Tar inte ut avgift 5 13%  

Inte redovisat 1 3%  
    

Spann avgift Min Max Medel  
741 2772 775 

Tabell 6: Tillsynsavgifter för 2018 års enkät. 

 

Hinder för tillsynen 

33 av 40 kommuner/kommunorganisationer uppger ett eller flera hinder för att 
kunna bedriva tillsyn (83%).18 av kommunerna uppger resursbrist (tid, ekonomi, 
personal) som ett hinder för tillsynen (45%). 14 kommuner anger tidsbrist specifikt 
som ett hinder för tillsynen (35%). Sju kommuner uppger att tillsynen ofta nedprio-
riteras (18%). Sju kommuner uppger specifikt personalbrist (18%). Fyra kommuner 
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anger brist på erfarenhet (10%). En kommun anger att inga hinder finns (3%). Fem 
kommuner har lämnat tomt svar (13%). 

Samarbete mellan kommuner 

För dessa resultat har kommunerna som samarbetar delats upp var för sig med 
samma svar (46 svarande kommuner). På fråga om det finns samarbete mellan 
kommunerna i tillsynsarbetet, uppger 38% att de har någon form av samarbete med 
andra kommuner, se tabell 7. Det gäller Dalslands miljökontor (fyra kommuner), 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän (tre kommuner), Mariestad-Töreboda-Gull-
spång, Ulricehamn-Tranemo samt Lidköping-Essunga-Grästorp. Därutöver uppger 
två kommuner att det sker erfarenhetsutbyte (5%). 27 kommuner (68 %) svarar nej 
eller inget på frågan om de planerar eller samarbetar med en annan kommun. 6 
kommuner (nej-svarande) anger att de är intresserade av att starta eller utveckla nå-
gon form av samarbete (15%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att se om samarbete mellan kommuner har en påverkan på om tillräcklig tillsyn 
uppnås, kombineras svaren för samarbete med antalet uppfyllda kriterier. Kommu-
ner med samarbete (10 stycken) uppfyller samtliga fem kriterier i större utsträck-
ning än kommuner utan samarbete (fyra kommuner), se tabell och diagram i figur 
8. För följande gruppering av antal uppfyllda kriterier (fem, fyra, tre, två, en eller 
inga kriterier uppfyllda) är variationen mer spridd mellan samarbetande och icke 
samarbetande kommuner. Medianen för antal kriterier som uppfylls är tre och 
samtliga samarbetande kommuner har uppfyllt minst tre eller fler kriterier för en 
tillräcklig tillsyn.  

 

Samarbete mellan kom-
muner 
2018  

Antal kommuner Andel av kommuner 

Ja 15 38% 
Nej eller tomt 27 68% 
Erfarenhetsutbyte 2 5% 
Intresserade 6 15% 

Tabell 7: Samarbete mellan kommunerna i antal och andel av 
kommuner för 2018. 
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Figur 8: Antal kommuner fördelat beroende på om kommunen har ett organisatoriskt 
samarbete med annan kommun eller ej. Samt hur många utav de fem kriterier kommu-
nerna uppfyller som behövs för en tillräcklig tillsyn. 

 

Önskemål på den fortsatta tillsynsvägledningen 

21 kommuner har lämnat tomt svar eller nej. 11 kommuner önskar fler utbildnings-
tillfällen, informationsträffar eller årliga möten med Länsstyrelsen med olika för-
djupningar (exempelvis påverkan växt- och djurliv). Kommunerna önskar mer för-
djupande diskussioner då utbildningarna hittills legat på generell nivå. Tre kommu-
ner nämner önskemål om att Länsstyrelsen ska sammanställa återkommande frågor 
från kommunerna, prejudicerande domar och mallar på beslut och förelägganden. 
En kommun uppger önskemål om tydligare och konkretare vägledning. Önskemål 
finns även på att förbättra arbetet med vattenverksamhet och strandskyddspröv-
ningen. Tre kommuner anger att de är nöjda med Länsstyrelsens vägledning. 
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Diskussion 

Tillsynsplan och behovsutredning och skillnad mellan 2013 och 2018 års enkät 

Det är 58% av de 40 svarande kommunerna/kommunorganisationerna som fullt ut 
uppfyller kraven i miljötillsynsförordningen när det gäller att ha en aktuell behovs-
utredning och tillsynsplan. Det har skett en ökning med 59% för de kommuner som 
har både tillsynsplan och behovsutredning. Det är också tydligt både från 2013 och 
2018 att tillsynsplan/behovsutredning har betydelse för hur många beslutade till-
synsärenden (förelägganden, avskrivna ärenden och brottsanmälningar). Tillsyns-
planering skapar en beredskap och ger rutiner för tillsynen som får betydelse för 
ärendestatistiken.  

De kommuner som har tillsynsplan och/eller behovsutredning har i högre utsträck-
ning också egeninitierad tillsyn. Att driva egeninitierad tillsyn är nödvändigt för att 
uppnå en fullgod nivå på tillsynen. Det är inte möjligt att ha en fullgod tillsyn en-
bart genom att arbeta med inkommande tips från allmänheten. 

Organisation och skillnad mellan 2013 och 2018 års enkät 

Likt 2013 års resultat så har det en betydelse var i den kommunala organisationen 
strandskyddstillsynen är placerad. De kommuner där tillsynen är placerad på enbart 
byggnämnd, där övrig miljöbalkstillsyn inte hanteras, saknas genomgående till-
synsplan och behovsutredning. De kommuner som har strandskyddstillsynen enbart 
på byggnadsnämnd har det gemensamt att de saknar tillsynsplan och/eller behovs-
utredning samt att de inte beslutat i mer än 3 ärenden under en treårsperiod. 

Ärenden och skillnad mellan 2013 och 2018 års enkät 

Det är cirka en tredjedel av de 40 svarande kommunerna/kommunorganisationerna 
som inte fattat något tillsynsbeslut, en minskning med 24 % sedan 2013. Det är 
främst inlandskommunerna som inte fattat några tillsynsbeslut, vilket kan tyda på 
dels mindre strandskyddat område att bedriva tillsyn inom, men även prioriteringen 
av strandskyddstillsynen. Om man slår ut antalet beslutade tillsynsärenden, föreläg-
ganden och anmälningar om misstänkt brott per år så har det utfärdats fler beslut, 
förelägganden och anmälningar jämfört med resultaten från 2013 (ökning med 
31%, 123% respektive 133%).  

På länsnivå och nationell nivå har tillsynen lyfts och detta kan ha bidragit till den 
tydliga ökningen av ärenden. Under perioden 2013–2015 var även Strandskyddsde-
legationen aktiv och efterföljande år 2016 är det en rejäl topp i totala antalet ären-
den, förelägganden och brottsanmälningar. 

Det kan även bero på att en del kommuner jobbat med kampanjer som kan ha på-
verkat de höga antalet ärenden. Lidköping har väsentligt bidragit med genomförda 
kampanjer. Även Dalslands miljö och energikontor (omfattar fyra kommuner) har 
fattat flertalet beslut under perioden 2013–2017. 

Förebyggande tillsyn och skillnad mellan 2013 och 2018 års enkät 

Den förebyggande tillsynen har minskat med 9% samt att 25 % av kommuner upp-
ger att det har ingen förebyggande tillsyn alls. Förebyggande tillsyn är en viktig del 
i att minimera tillsynsärenden (både inkomna tips och egeninitierad). Det är även 
viktigt att myndigheter informera allmänheten om de regler och lagar som gäller, 
dels för att inte enskilda ska göra omedvetna överträdelser och dels för att kunna 
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visa att det sker ett tillsynsarbete inom kommunen. Däremot så har viss ökning 
skett med informationsträffar och liknande med till exempel mäklare. 

Egeninitierad tillsyn och skillnad mellan 2013 och 2018 års enkät 

Från 2013 har det minskat med 39% för kommuner/kommunorganisationer som 
har egeninitierad tillsyn och initiativ på egna ärenden har minskat med 50%. Det 
här visar på att strandskyddstillsynen har nedprioriterats i flertalet kommuner.  Vi 
kan konstatera att 13 av 19 kust-/storsjökommuner inte drivit någon egeninitierad 
tillsyn. Det är anmärkningsvärt med tanke på hur behoven rent allmänt ser ut i 
dessa till största delen högexploaterade områden. Det faktum att egeninitierad till-
syn inte utförs tyder på att något annat arbete har högre prioritering. Det är viktigt 
att öka den egeninitierade tillsynen för det leder till fler förelägganden med högre 
träffsäkerhet. 

Tillsynsavgift och skillnad mellan 2013 och 2018 års enkät 

Det som kan konstateras är att nästan samtliga kommuner (80%) tar ut en tillsyns-
avgift för att stärka finansieringen kring tillsynen, även om det sällan till fullo kan 
täcka alla kostnader. Det är ändå bra att man ser till att stärka resurserna i den mån 
det är möjligt. fem kommuner svarar att det inte tar ut någon avgift. 

Hinder för tillsynen 

De flesta kommunerna (83%) uppger att ett eller flera hinder finns för att kunna be-
driva en god tillsyn. Det främsta hindret är resursbrist i form av tid, ekonomi 
och/eller personal. Men nästan en femtedel uppger även att strandskyddstillsynen 
nedprioriteras. Detta visar sig troligtvis i första hand i den egeninitierade tillsynen 
som minskat mellan 2013 och 2018, men även den förebyggande tillsynen får stå 
tillbaka. Om tillsynen inte kan drivas i tillräcklig utsträckning, kommer det på sikt 
att få konsekvenser på strandskyddets syften, d v s allmänhetens tillgänglighet och 
livsvillkoren för växter och djur. Lokalt kan utebliven eller ineffektiv tillsyn få 
konsekvenser ganska snabbt.  

Samarbete mellan kommuner 

Resultaten visar en tendens att samarbete kan leda till större möjlighet att uppfylla 
kriterierna för en tillräcklig tillsyn. Samtliga samarbetskommuner uppnår tre eller 
fler kriterier medan mindre än hälften av kommuner utan samarbete uppfyller tre 
eller mer kriterier. Detta kan vara ett resultat av att kommuner har fördel av att 
samarbetet och på så sätt kombinerar de begränsande resurserna till en gemensam.  

Tillsynsvägledningens betydelse 

Kompetensutveckling är en viktig del för att kunna driva och effektivisera tillsy-
nen. Det är även viktigt att kalibrera sig så att tillsynen blir likvärdig i bedömning-
arna. Länsstyrelsen har en viktig roll i att vägleda kommunerna och under åren 
2013–2017 har det på flera sätt skett tillsynsvägledning till kommunerna. Alla 
kommuner har vid minst ett tillfälle fått enskild tillsynsvägledning under åren 
2013–2017.  Länsstyrelsen ordnande en större utbildningssatsning 2014 (vilket har 
upprepats 2018). Därutöver finns tillgång till kontinuerlig vägledning via Länssty-
relsens hemsida och möjlighet att direkt ringa eller ställa frågor via e-post. Ett fåtal 
kommuner har fått mer omfattande tillsynsvägledning genom de gemensamma till-
synskampanjer som drivits.  
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Likt för 2013 års enkät så kvarstår många önskemål från kommunerna om mer väg-
ledning. Vissa av önskemålen gäller grundläggande kunskaper om tillsyn som 
Länsstyrelsen genomfört genom utbildningsträffar. En förklaring till detta kan vara 
att personalomsättningen är stor på kommunerna och att det ofta kommer nya tjäns-
temän in i verksamheten som inte jobbat med tillsyn förut. En del kommuner efter-
frågar utbildning för kommunpolitiker och där råder samma omständighet med nya 
ledamöter i nämnderna. Några kommuner (tre stycken) efterfrågade även fördju-
pande vägledning då utbildningarna mestadels legat på en generell nivå. Det är 
svårt för länsstyrelsen att ordna utbildning som samtidigt ska tillgodose behovet av 
att introducera nya handläggare och ge fördjupande kunskap till de som arbetat 
längre med strandskyddstillsyn. 

Att prioritera tillsyn 

Om man ser till hur antal ärenden per år har ökat med 31 %, förelägganden med 
123% och anmälningar om misstänkt brott med 133% så är det ett bra utfört arbete 
från kommunerna och en tydlig ökning från 2013 års enkät där samtliga tre katego-
rierna var betydligt mindre. Men trots detta så visar enkäten för 2018 att det fortsatt 
är en stor andel (35%) av kommunerna som redovisar noll ärenden. Det kan kon-
stateras utifrån svaren i 2018 års enkät att det inte enbart är kompetensbrist som 
förklarar varför strandskyddstillsynen är av liten omfattning. De flesta kommu-
nerna (83%) uppger att ett eller flera hinder finns för att kunna bedriva en god till-
syn. Det främsta hindret är resursbrist i form av tid, ekonomi och/eller personal. 
Men nästan en femtedel uppger även att strandskyddstillsynen nedprioriteras. En 
full-ständig kontroll på alla strandskyddsområden kan förstås aldrig uppnås, men 
att inte kontrollera en enda plats eller bara någon enstaka plats under en period av 
fem år, tyder på en nedprioritering av tillsynen som inte står i proportion till beho-
vet.  

Tillräcklig tillsyn 

För kommuner som utför de uppgifter som är nödvändiga för en tillräcklig tillsyn 
har det ökats från sex till 14 kommuner sedan 2013 års enkätsvar. Länsstyrelsens 
uppfattning är ändå att det fortsatt finns allt för stora brister för tillsynen. Det är 
endast 7 av 19 kust-/ storsjökommuner som utför tillräcklig tillsyn enligt Länssty-
relsens kriterier, fastän de kommuner som verkar i dessa områden har ett stort be-
hov av tillsyn.  

Det kriterier som resulterade i störst utsållning var egeninitierad tillsyn och fyra el-
ler fler beslut. Egeninitierad tillsyn visar sig vara en avgörande del som gör att 
kommunerna inte uppnår tillräcklig tillsyn. Egeninitierad tillsyn är ett viktigt om-
råde att prioritera i kommande tillsynsarbete då det är den mest effektivaste och 
träffsäkrare formen av tillsynsarbete. Strandskyddets syften kommer påverkas 
starkt om inte en tillräcklig tillsyn utförs i större utsträckning i länet på grund av 
den kumulativa effekt som blir om åtgärder görs inom strandskyddat område. Vid 
otillräcklig tillsyn leder det till utarmning av allemansrättslig tillgång till stränderna 
samt förlust av unika naturmiljöer i anknytning till strandzonen, både på land och i 
vatten. 

Bilagor 
1. Enkät 
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ENKÄT 
2018-10-15 

Diarienummer 
503-36102-2018

Sida 
1(3) 

Postadress: 
Länsstyrelsen Västra Göta-
lands län 
403 40 GÖTEBORG 

Telefon: 
010-224 40 00 (växel)

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Enkät om kommunens strandskyddstillsyn 

Inledning 

Kommun 

Ansvarig nämnd 

Ansvarig handläggare 

Finns tillsynsplan (ringa in) Ja Nej 

Finns behovsutredning (ringa in) Ja Nej 

Antal ärenden 2013 2014 2015 2016 2017 

Beslutade tillsynsärenden 

Varav förelägganden 

Anmälningar om misstänkt brott 

Fördjupande frågor 
Bedrivs någon slags planerad fö-
rebyggande tillsyn, t.ex. informat-
ion på hemsidan, annan skriftlig 
information, informationsmöten? 

BILAGA 1. Enkät
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Markering



 

  
ENKÄT 
2018-10-15 

 
Diarienummer 
503-36102-2018 

 
Sida 
2(3) 

 

Bedrivs egeninitierad tillsyn, t.ex. 
tillsynskampanj eller enskilda 
ärenden på eget initiativ? 

 

Om det finns hinder för att bedriva 
strandskyddstillsyn, vad bedömer 
ni som det största hindret? 

 

Tar kommunen ut en taxa för 
strandskyddstillsynen? Om ja, 
ange belopp (kr/timme) och hur ni 
tar ut avgiften. 

 

Planerar ni eller samarbetar ni 
med en annan kommun i tillsy-
nen? Om ja, beskriv i så fall med 
vilken kommun/kommuner och 
vad ni samarbetar med. 
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ENKÄT 
2018-10-15 

 
Diarienummer 
503-36102-2018 

 
Sida 
3(3) 

 

I det fallet att tillsynen inte organi-
satoriskt finns på samma ställe 
som strandskyddsprövningen och 
detaljplaneringen inom strand-
skydd – på vilket sätt säkerställs 
samverkan? 

 

Har ni specifika önskemål på 
Länsstyrelsens fortsatta tillsyns-
vägledning? 

 

Övrigt? 

 

 
 
Kontaktuppgifter till den som fyllt i enkäten 
 

Namn  

Telefon  

E-post  

 
 

Tack för er tid! 
 
Ifylld enkät skickas till: 
 
vastragotaland@lansstyrelsen.se  
 
Skriv följande i ämnesraden:  
kommunen namn – svar på enkät om strandskyddstillsyn dnr 503-36102-2018 
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 FÖLJEBREV TILL 
MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 15/2018 

Vårt dnr: 
18/00295 

Bilaga 1  
Kontaktpersoner i 
länen 

    
 2019-03-06    

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Fredrik Lennartsson 
Avdelningschef 
Vård och omsorg 

Kommunstyrelserna  
för kännedom till socialchef/motsvarande 
förvaltningschefer 

Rekommendation till kommunernas om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt sammanträde den 
14 december 2018: 

att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning 
(kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär ca 1,95 kr/invånare/år i 
kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).  
 
att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. De 
fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.  
 
att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. 
 
att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem meddela 
SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 2019.  
 

Förtydligande avseende meddelande från styrelsen: 

Finansieringen gäller enligt rekommendationen för fyra år (2020-2023). Inte 2020-
2024 som felaktigt angavs i det ursprungliga beslutsunderlaget.  

Beslutet ska meddelas SKL senast 15/6 2019. 
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 2019-03-06 Vårt dnr: 
18/00295 
 

2 (2) 
 

    

    
 

 

 
Process för kommunernas ställningstagande: 

Senast den 15 juni 2019 önskar SKL svar från samtliga kommuner angående 
respektive kommuns ställningstagande till rekommendationen. Kommunens 
ställningstagande meddelas till registrator@skl.se   

Om er kommun väljer att avstå från att anta rekommendationen är vi tacksamma om 
ni kan ange vilka skäl som föranleder detta.  

En sammanställning av kommunernas ställningstagande återkopplas efter sommaren 
2019 till mottagarna av detta följebrev. SKL:s och de berörda kvalitetsregistrens 
fortsatta arbete i frågan påverkas av kommunernas ställningstagande. Förutsatt att 
tillräckligt många kommuner ställer sig bakom rekommendationen kommer 
förberedande arbete inför 2020 att påbörjas under hösten 2019.  

 

Länk till informationsmaterial om rekommendationen på skl.se 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Vård och omsorg 

Fredrik Lennartsson   Mari Forslund 

Avdelningschef Vård och omsorg Sektionschef Kvalitet och uppföljning 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
  
Ekonomienheten Utfärdat datum: 2019-02-18 
Marie Karlsson, 031-335 2885 Presidiet: 2019-02-08 
 Styrelsen: 2019-02-19 Dnr: 0132/19 
 

Tider för uppföljning av budget samt prognos 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Förbundsstyrelsen fastställer de nya tiderna avseende uppföljning av budget 
samt prognos, enligt föreliggande förslag till förändring. 
 
 

BAKGRUND 
Idag sker uppföljning av budget samt prognos vid ett antal givna tider som 
redovisas nedan. Mottagare av information är förbundsstyrelsen och 
medlemskommunerna. 
 
Uppföljningsrapporteringen består dels av en ekonomisk rapportering med 
avseende på utfall, resultat och budget samt prognos och dels av en 
uppföljning av verksamhetens mål enligt handlingsprogram och 
verksamhetsplan samt övriga viktiga frågor i en verksamhetsuppföljning. 
  
Ekonomisk rapportering till förbundsstyrelsen sker vid sex tillfällen under 
året. Verksamhetsuppföljning sker i dialogform inom förbundet löpande 
under året. I samband med delårsbokslutet per augusti och i årsredovisningen 
lämnas skriftlig redovisning av genomförda aktiviteter som jämförs med 
målen enligt verksamhetsplanen. I samband med årsredovisningen redovisas 
även en utförligare statistik, som är en sammanställning över genomförda 
räddningstjänstuppdrag. 
 
Antalet uppföljningar följer i första hand den rapportering som förbundet gör 
till Göteborgs stad (rapporteringssystemet Cognos). Uppföljning av budget 
samt prognos sker vid följande sex tillfällen under året: 
 

- Februari – ekonomisk lägesrapport 
- Mars – delårsbokslut exkl verksamhetsuppföljning 
- Maj – ekonomisk lägesrapport 
- Augusti – delårsbokslut inkl verksamhetsuppföljning 
- Oktober – ekonomisk lägesrapport 
- December - årsbokslut 
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FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
RSG:s rapportering till Göteborgs stad är från och med innevarande år ändrad 
till att endast omfatta årsredovisning samt delårsboksluten i mars och augusti. 
För intern uppföljning föreslås att fortsätta rapportering enligt nuvarande 
tider, men med undantag för februari. Februari utgår då som rapporterings-
månad och kvar föreligger årsredovisning, delårsbokslut i mars och augusti 
samt ekonomisk lägesrapport per maj och oktober.  
 
Därmed sker ekonomisk rapportering till förbundsstyrelsen vid fem tillfällen 
per år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Klevensparr 
Direktör 
 
 Marie Karlsson 
 Enhetschef Ekonomi 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-03-13

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 62      Dnr 2018KS924

Granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd samt ersättning för 
anhörigvård 

 
Lena Lager, sektorschef för socialtjänsten, och Elin Hjalmarsson, utvecklingschef, informerar 
om förvaltningens yttrande över kommunrevisionens granskningsrapport.

Under 2018 gav kommunens revisorer uppdrag till revisionsföretaget EY (Ernst Young) att 
granska handläggning av ekonomiskt bistånd samt ersättning för anhörigvård. Den 1 oktober 
2018 överlämnade kommunens revisorer granskningsrapporten till kommunstyrelsen. 
Granskningen visar att kommunen i huvudsak har säkerställt ett ändamålsenligt arbetssätt och 
ändamålsenlig samverkan, men däremot inte fullt ut säkerställt en ändamålsenlig styrning, 
uppföljning och kontroll av handläggningen. Kommunstyrelsen rekommenderas därför att 
säkerställa att delegationsordningen förtydligas, att den interna kontrollen är tillräcklig samt 
att beslutade rutiner följs.

Förvaltningen har under 2018 genomfört flera av de rekommenderade åtgärderna. En översyn 
och justering av delegationsordningen har genomförts och för arbetsplaner har rutiner och 
processer justerats. Rutinen för uppföljning av anhörigbidrag har uppdaterats. Ytterligare 
åtgärder som planeras under 2019 är bland annat fortsatt utveckling av egenkontroller för att 
säkerställa kvalitet och rättssäkerhet, samt förslag på intern kontroll för 2020 gällande 
handläggning av ekonomiskt bistånd samt ersättning för anhörigvård.

Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse samt förslag till yttrande daterat 20 februari 
2019.

Beslut

Välfärdsnämnden noterar förvaltningens yttrande och godkänner av förvaltningen redovisade 
åtgärder.

Välfärdsnämnden beslutar att delge kommunfullmäktige beslutet.

----------------------
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Yttrande över kommunrevisionens rapport ”Granskning av 
handläggning av ekonomiskt bistånd samt ersättning för 
anhörigvård” 
 
Sammanfattning  
 
Under 2018 gav kommunens revisorer uppdrag till revisionsföretaget EY 
(Ernst Young) att granska handläggning av ekonomiskt bistånd samt 
ersättning för anhörigvård. Den 1 oktober 2018 överlämnade kommunens 
revisorer granskningsrapporten till kommunstyrelsen. Granskningen visar 
att kommunen i huvudsak har säkerställt ett ändamålsenligt arbetssätt och 
ändamålsenlig samverkan, men däremot inte fullt ut säkerställt en 
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av handläggningen. 
Kommunstyrelsen rekommenderas därför att säkerställa att 
delegationsordningen förtydligas, att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att beslutade rutiner följs.  
 
Förvaltningen har under 2018 genomfört flera av de rekommenderade 
åtgärderna. En översyn och justering av delegationsordningen har 
genomförts och för arbetsplaner har rutiner och processer justerats. Rutinen 
för uppföljning av anhörigbidrag har uppdaterats. Ytterligare åtgärder som 
planeras under 2019 är bland annat fortsatt utveckling av egenkontroller för 
att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet, samt förslag på intern kontroll för 
2020 gällande handläggning av ekonomiskt bistånd samt ersättning för 
anhörigvård.  
 
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar förvaltningens yttrande och godkänner av 
förvaltningen redovisade åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att delge kommunfullmäktige beslutet. 
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 Ärendet  
Under 2017 gav kommunens revisorer uppdrag till revisionsföretaget EY 
(Ernst Young) att granska handläggning av ekonomiskt bistånd samt 
ersättning för anhörigvård. Kommunens revisorer överlämnade 
granskningsrapporten till kommunstyrelsen den 1 oktober 2018. Syftet med 
granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en 
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av handläggning av 
ekonomiskt bistånd respektive anhörigbidrag. Granskningen visar att 
kommunen i huvudsak har säkerställt ett ändamålsenligt arbetssätt och 
ändamålsenlig samverkan, men däremot inte fullt ut säkerställt en 
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av handläggningen. 
 
Kommunstyrelsen rekommenderas följande: 
 
Handläggning av ekonomiskt bistånd: 

- Säkerställa att delegationsordningen förtydligas 
- Tillse att den interna kontrollen är tillräcklig och dokumenteras 
- Tillse att handläggningen följer beslutade rutiner kring exempelvis 

arbetsplaner 

Handläggning av anhörigbidrag: 
- Tillse att den interna kontrollen är tillräcklig och dokumenteras 
- Tillse att verksamheten kring anhörigbidrag följs upp 

 
 
Alternativ och bedömning 
Förvaltningen har under 2018 genomfört flera av de rekommenderade 
åtgärderna. Dessa redovisas under respektive rekommendation. Ytterligare 
åtgärder kommer under 2019 att vidtas med anledning av rapporten, vilka 
redovisas nedan.  
 
 
Revisorernas rekommendation 1: Säkerställa att delegationsordningen för 
handläggning av ekonomiskt bistånd förtydligas 
 
Förvaltningens kommentar: 
En översyn av delegationsordningen har genomförts under 2018 varvid 
delegationsordningen för handläggning av ekonomiskt bistånd 
förtydligades. Såväl begreppen ”skäliga kostnader” som ”livsföring för 
övrigt” är behandlade. Välfärdsnämnden har i § 3/2019 beslutat att anta 
delegationsordning för välfärdsnämnden. 
 
 
Revisorernas rekommendation 2: Tillse att den interna kontrollen 
gällande handläggning av ekonomiskt bistånd och anhörigbidrag är 
tillräcklig och dokumenteras. 
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 Förvaltningens kommentar: 
Kommunfullmäktige fastställde gällande reglemente för intern kontroll den 
17 dec 2018, § 213. I detta framgår att välfärdsnämnden ansvarar för den 
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Det innefattar att årligen 
upprätta, genomföra och följa upp en plan för intern kontroll och att i 
samband med bokslut lämna resultatet till kommunstyrelsen. Sektorn för 
socialtjänst kommer under 2019 att arbeta fram förslag till kommunstyrelsen 
på lämpliga punkter till planen för intern kontroll 2020 gällande 
handläggning av ekonomiskt bistånd samt ersättning för anhörigvård. 
 
Sektorn för socialtjänst arbetar systematiskt och kontinuerligt med 
egenkontroll för att säkerställa en ändamålsenlig handläggning och 
myndighetsutövning.  
 
För handläggning av ekonomiskt bistånd kommer egenkontrollen justeras 
under 2019 i samband med att e-tjänst för ansökan införs. I och med detta 
säkerställs att relevanta underlag bifogas redan vid ansökan. Egenkontrollen 
kan därför i huvudsak bestå av processgranskning och kontroll av 
efterlevnad av rutiner. Kombinerat med ett kontrollmoment i form av 
regelbundna stickprover säkerställs korrekt handläggning ytterligare.  
 
 
Revisorernas rekommendation 3: Tillse att handläggning av ekonomiskt 
bistånd följer beslutade rutiner kring exempelvis arbetsplaner. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Gällande arbetsplaner så har rutiner och processer justerats. Varje 
enhetschef inom socialtjänsten ska under 2019 tillsammans med 
medarbetarna arbeta fram en enhetsplan i syfte att säkerställa att enhetens 
grunduppdrag utförs. Enheten för försörjningsstöd har i sin enhetsplan med 
att uppföljning av att rutinerna ska ske på metodmöte samt vid veckovisa 
möten med varje enskild socialsekreterare. 
 
 
Revisorernas rekommendation 4: Tillse att verksamheten kring 
anhörigbidrag följs upp 
 
Förvaltningens kommentar:  
Rutinen för uppföljning av anhörigbidrag har uppdaterats. Beslut om 
anhörigbidrag följs numera upp varje gång det blir en förändring av övriga 
insatser som personen har. Får personen exempelvis mer hemtjänst så 
påverkar det nivån på anhörigbidraget. 
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 Ytterligare åtgärder som kommer att vidtas med anledning av 
rapporten 
 

• Under 2019 kommer sektorn revidera gällande rutindokument för 
såväl handläggning som uppföljning av ekonomiskt bistånd och 
anhörigstöd. 

• Fortlöpande utveckling av egenkontroller för att säkerställa kvalitet 
och rättssäkerhet kan skapa underlag till förslag på intern kontroll 
för 2020 gällande handläggning av ekonomiskt bistånd samt 
ersättning för anhörigvård.  

• Delegationsordningen kommer att kommuniceras med medarbetare 
och ansvar och mandat tydliggöras. 

 
 
Ekonomiutskottets behandling 
Ärendet behandlades i ekonomiutskottet den 21 februari 2019.  
 
 
Bilaga 
1. Revisionsrapport - Granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd 
samt ersättning för anhörigvård. 
 
 
 
 
Lena Lager  
Sektorschef    

  Elin Hjalmarsson
   Utvecklingschef 
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Miljö- och bygglovsnämndens verksamhetsberättelse 2018 

 
Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet, livsmedel och byggnadsområdet. Nämnden lämnar också råd, upplysningar 
och information i frågor som rör nämndens verksamhet. Miljö- och bygglovsnämnden har under 
2018 sammanträtt vid nio tillfällen. I nämnden sitter sju ordinarie ledamöter och tre ersättare. 
Under 2018 var Mattias Johansson (M) ordförande och Lena Fredriksson (S) vice ordförande. 

 
Under året har nämnden behandlat 99 stycken beslutsärenden. 92 stycken av dessa var 
inom bygglovsverksamhetens område och 7 stycken var inom miljö- och hälsoskydds 
verksamhetsområde. Miljö- och bygglovsnämnden följer fortlöpande upp utgången av 
besluten. 

 
Efterfrågan på bostäder har ökat enormt under de senaste åren i Härryda kommun. I avvaktan på 
en ny översiktsplan, som redovisar kommunens långsiktiga vision om användning av mark och 
vatten, har kommunfullmäktige i § 82 den 2 maj 2018 antagit Principer om förhandsbesked. 
Dessa principer möjliggör en ökad bostadsbyggnation i hela kommunen. 2018 kom det in 53 
ansökningar gällande förhandsbesked eller bygglov utanför planlagt område för enbostadshus. 
Om alla dessa 53 ansökningar beviljas möjliggörs totalt 93 nya bostäder. 
 
I Härryda kommun sjönk antalet beviljade bygglov under 2018 med 16 procent. 2018 beviljades 
342 bygglov och 2017 409 stycken. Konjunkturerna har pekat uppåt i flera år, men under 2018 
kom signaler om ett lägre efterfrågetryck av nya bostäder och uppstannade bostadspriser i större 
delen av landet. 
 
Inom verksamhetsområdet för miljö- och hälsoskydd har anmälningar om uppläggning av 
schaktmassor fortsatt att öka under 2018. Arbete med dessa ärenden tar alltmer tid. Det gör även 
tillsynen av utfyllnadsområdena och de täkter som finns i kommunen. Även deltagande i arbetet 
med planer, förhandsbesked och bygglov tar alltmer tid, och då framför allt kopplat till förorenad 
mark. Tillsynen av enskilda avlopp fortsätter, även om antalet blev något lägre under 2018 än 
planerat. Verksamheten har även fått en ny chef och startat upp ett arbete med grupputveckling. 
 
Under 2018 genomförde miljö- och bygglovsnämnden en nämndsresa i kommunen med syftet att 
få en djupare förståelse i enskilda ärende samt inhämta kunskap. Under våren gjordes studiebesök 
bland annat vid Backaskolan i Landvetter som startade hösten 2017. Utmärkande för skolan är 
dess låga energianvändning och användning av miljövänliga material. Nämnden besökte även 
Hällingsjö gästgiveri, Täkter (Fäxhult 1:33, Rya 2:6) samt Skällared industriområde. 

 
Till denna övergripande berättelse bifogas nämndens verksamhetsberättelse från miljö- 
och hälsoskydd respektive bygglov. Där finns mer djupgående information kring 
respektive verksamhet. 

 
För miljö- och bygglovsnämnden i Härryda kommun 

 
 
 

Grim Pedersen, ordf Madeleine Söderlund, 1:e vice ordf 
 

 

   Lena Fredriksson, 2:e vice ordf  
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Miljö och hälsoskydds verksamhetsberättelse för 
2018 
 
Det har under 2018 varit en underbemanning på verksamheten, trots en extra 
anställning. Detta beror på att flera arbetar deltid och sjukskrivningar. Flera av 
medarbetarna är dessutom relativt nyanställda. En ny chef tillträdde under maj. 
 
Konsekvensen av det ovanstående är att arbetsbelastningen hos medarbetarna varit 
alltför hög och att en hel del nödvändig tillsyn inte kunnat utföras under året. 
Prioritet har skett av inkommande ärenden såsom ansökningar och klagomål på 
bekostnad av prioriterad tillsyn. I tillsynsplanen för 2018 tydliggjordes att mycket 
förebyggande tillsyn inte prioriterades. Verksamheten som bedrevs under 2018 har i 
stort sett följt tillsynsplanen. 
 
Det som framför allt har tagit mycket tid och där det dessutom är en trend att det tar 
alltmer tid i anspråk är arbete med ärenden om utfyllnad av massor samt förorenade 
områden. Även deltagande i arbetet med planer, förhandsbesked och bygglov tar 
alltmer tid. 

Uppdrag 

Miljö- och hälsoskydd arbetar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden och utför 
tillsyn över verksamheter och aktiviteter som täcks av bland annat miljöbalken och 
livsmedelslagen, men även mindre lagar såsom tobaks- och strålskyddslagen. 
 
Miljöbalken innehåller regler för att skydda människors hälsa och miljö. Den berör 
all användning av mark, byggnader eller anläggningar som medför eller kan medföra 
utsläpp till mark, luft eller vatten som kan utgöra en risk för miljön eller människors 
hälsa. 
 
Miljöbalkens regler gäller alla, såväl företag och offentliga verksamheter som 
privatpersoner. Syftet med tillsynen är att se till att gällande lagstiftning följs. 
Livsmedelslagen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa 
och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel, inklusive dricksvatten. 
Det kan gälla att livsmedlen är hygieniskt säkra att äta och att information om 
innehåll och märkning är korrekt. Miljö- och hälsoskydd genomför 
livsmedelskontroller för att säkerställa att verksamheterna följer lagen. 
 
Förutom tillsyn och kontroll hanteras olika typer av tillståndsansökningar, 
anmälningar samt dispenser. Dessa kan röra exempelvis enskilda avlopp, solarier, 
strandskydd, med mera. Miljö- och hälsoskydd är även remissinstans vid exempelvis 
länsstyrelsens tillståndsprövning. Med kunskap inom miljöområdet deltar den även i 
kommunens samhällsplanering. En annan viktig uppgift är att ge råd och 
upplysningar om miljö- och hälsoskyddsfrågor till invånare och verksamheter. 
 
Miljö- och hälsoskydd tar varje år fram en behovsutredning och en tillsynsplan. 
Verksamheten gör alltid en prioritering av aktiviteterna i tillsynsplanen utifrån 
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lagstiftningens krav, den aktuella miljö- och hälsoskyddssituationen i kommunen 
samt nationella och lokala miljömål. 
 
Uppföljning sker genom avstämning mot tillsynsplanen. Uppföljning redovisas för 
miljö- och bygglovsnämnden halvårsvis och helårsvis. 

Personal 
Året började med rekrytering av ny chef, som började i maj. Under 2017 var det en 
stor personalomsättning som även påverkat 2018, framför allt under det första halv-
året. Detta genom att det varit många nya handläggare som ska introduceras. Verk-
samheten har under 2018 bestått av en miljöchef och 11 stycken handläggare, varav 
sju miljöskyddsinspektörer, två livsmedelsinspektörer och två administrativa hand-
läggare. 

Verksamhetens arbete organiseras i tre arbetsområden: 

• Miljöbalken 
• Livsmedel 
• Administration 

Handläggarna har huvudsaklig tillhörighet inom en av grupperna. 

Vi beräknar att det kan läggas 1000 timmar per heltid för att utföra uppgifterna på 
verksamheten. Under året har inte alla arbetat heltid. Det har dessutom varit sjuk-
skrivningar och från början av året saknades medarbetare. Detta har inneburit att vi 
inte haft möjlighet att lägga de timmar på verksamheten som planerades. Konsekven-
sen av det har varit att all planerad verksamhet inte fullt ut har kunnat utföras.  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Antal årsarbetare 11 10 10 10 10 10 
Antal inspektioner 539 585 663 808 802 696 
Antal delegationsbeslut 582 587 606 611 568 594 
 

Miljöskydd 
Miljöfarliga verksamheter 
Kommunen har tillsynsansvar för 12 stycken tillståndspliktiga verksamheter (B-
objekt) och 56 stycken anmälningspliktiga verksamheter (C-objekt). I vårt register 
har vi även 136 stycken verksamheter som inte kräver tillstånd eller anmälan (U-
objekt) som vi har tillsynsansvar för. De flesta av B- och C-objekt bör besökas varje 
år. Med tanke på resursbrist under 2018 har vi inte lyckats med detta. Vi har dock 
granskat alla miljörapporter som dessa verksamheter är skyldiga att lämna in. 
 

 
  

År 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Inspektioner  36 47 76 33 51 47 
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Miljöskyddsärenden om schaktmassor 
Förfrågningar om uppläggning av schaktmassor fortsätter att öka varje år eftersom 
det pågår flera stora projekt i Göteborgsregionen som genererar stora mängder 
massor, främst lera. På flera platser i kommunen pågår verksamheter där dessa 
överskottsmassor hanteras och läggs ut. Ändamålen varierar och kan exempelvis vara 
att skapa betesmark, bullervallar eller för att skapa en plan verksamhetsyta. Det kan 
också vara fråga om att överskottsmassor behöver lagras en viss tid eller bearbetas 
för att återanvändas. 
 
Det har under året varit flera ärenden där sökande inte följer meddelade 
försiktighetsmått. Detta har lett till mycket arbete för oss och flera förelägganden. 
Flera av anmälningarna är även av sådan storlek att de bör vara tillståndspliktiga. Vi 
arbetar med att tydliggöra kriterierna för det. 

Lantbruk 
Under 2018 har miljö- och hälsoskydd bedrivit tillsyn på 16 lantbruk, fram för allt 
inom Storåns avrinningsområde. Det finns tydliga regler och föreskrifter för 
gödselhantering som ska följas. Ungefär halva kommunen, Råda och Landvetter 
församling, räknas som nitratkänsligt kustområde. Där finns flera restriktioner vid till 
exempel spridning av gödsel än inom övriga områden. 
 
Miljö- och hälsoskydd har ett nära samarbete med Sjuhäradsbygden när det gäller 
lantbruksfrågor. Det är viktigt att frågorna hanteras likartat i de olika kommunerna 
och genom samarbetet höjs kvaliteten och möjligheterna till samsyn på dessa frågor. 

Värmepumpar och F-gaser 
Antalet anmälningar om nya berg- och jordvärmepumpar ser ut att ha kulminerat för 
ett par år sedan och trenden har varit fortsatt sjunkande under 2018. 
Antalet årsrapporter för F-gaser (köldmedia) ökade jämfört med 2017. Miljö- och 
hälsoskydd har under året begärt utdömande av miljösanktionsavgift i 5 fall när det 
gäller F-gasärenden. 
 

Miljöolyckor 
Under året skedde 6 olyckor som påkallade miljö- och hälsoskydds uppmärksamhet. 
I flertalet fall handlar det om läckage av drivmedel eller hydraulolja vid 
trafikolyckor. 
  

År 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Beslut värmepumpar 23 59 67 81 87 79 
Årsrapporter, F-gaser 142 132 121 109 122 110 
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Enskilda avlopp 
Enskilda avlopp har länge varit ett omfattande arbetsområde för Härryda kommun 
och vi har under året fått in 76 ansökningar om nya anläggningar. Det är en 
minskning jämfört med de senaste åren. Detta kan bero på att vi haft en begränsad 
tillsyn under 2017. Under hösten 2018 övergick vi från att ställa krav på att det 
formella tillståndet skulle finnas innan beslut om förhandsbesked gavs av Bygglov 
till att detta ska finnas innan beslut om bygglov ges. Fram till dess hade många 
tillstånd getts i samband med att beslut om förhandsbesked fattades. Under andra 
delen av år 2018 har antalet förhandsbeskedsärenden ökat, sedan kommunstyrelsen 
fattat beslut om att vara mer frikostig över när förhandsbesked kan ges. Vi har 
tillsammans med Bygglov börjat skapa nya rutiner om hur dessa ärenden ska 
hanteras. 
 
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Antal tillstånd & avslag 75 
(1) 

132 
(2) 97 139 

(1) 110 72 

Slutbesiktningar 73 79 67 126 99 51 

Förbud, miljösanktions-
avgifter, viten 

2 5 6 1 - - 

 
Tillsyn under 2018 
Inventering av enskilda avlopp ingår i miljö- och bygglovsnämndens ordinarie tillsyn 
enligt miljöbalken. Planen för 2018 var att inventera 200 avlopp, detta arbete skulle 
utföras i samband med att vi bedrev tillsyn på jordbruk inom Storåns 
avrinningsområde, då vi även skulle titta på närliggande fastigheters enskilda avlopp. 
Dessutom skulle en inventering göras av avlopp på Bocköhalvön i Hindås för att 
ligga till grund för vidare VA-planering för detta område. På grund av personalbrist 
och andra oförutsedda händelser fick den planerade avloppstillsynen inom Storåns 
avrinningsområde minskas i förhållande till den planerade. Totalt har 82 fastigheter 
inventerats, varav 77 stycken har fått tillsynsbesök. 
 
Omvandlingsområden, kommunalt VA 
Inom kommunen finns vissa omvandlingsområden där det är svårt att ordna avloppen 
med enskilda avloppsanläggningar. Där skulle avloppet behöva ordnas genom att 
området ansluts till den allmänna va-anläggningens spillvattenledning, vilket miljö- 
och hälsoskydd lyfter fram i kommunens planeringsarbete. Under 2018 har arbetet 
påbörjats att tillsammans med kommunens VA-verksamhet ta fram en långsiktig 
planering för utbyggnad av det kommunala VA-nätet och dessutom visa på områden 
där andra lösningar än kommunalt kan vara aktuella. 

Fysisk planering 
Miljö och hälsoskydd har 2018 i olika former deltagit och lämnat synpunkter vid 
framtagande av förslag till nya detaljplaner. Frågor som ofta uppkommer gäller 
exempelvis dagvatten, buller, avloppshantering. Många planer gäller förtätning i 
redan exploaterade områden. Det blir många frågor om förorenad mark för oss 
gällande dessa planer.  
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Det är för tillfället många planer som ska bearbetas på olika sätt vilket kräver mycket 
resurser. Bara i Mölnlycke gäller det bland annat Mölnlycke fabriker och området 
runt Massetjärn, Mölnlyckemotet och Bråtaområdet. 

Vattenfrågor 
Miljö- och hälsoskydd har deltagit i vattenråden respektive förbunden för Lygnern, 
Kungsbackaån och Mölndalsån. 
 
Ett nytt vattenskyddsområde för Rådasjön håller på att utarbetas av Mölndals stad i 
samarbete med Göteborgs Stad och Härryda kommun. Härryda kommun omarbetar 
vattenskyddsområdet för en av våra egna vattentäkter, Nedsjöarna, då vår huvudvat-
tentäkt Finnsjön får för låga vattennivåer under längre perioder utan nederbörd. Vi 
har deltagit aktivt i arbetet med bland annat framtagande av riskobjekt och skyddsfö-
reskrifter. 

Strandskydd 
För att få genomföra en åtgärd inom område med strandskydd måste ansökan om 
dispens lämnas in. Vid prövningen av om en dispens kan meddelas bedöms om det 
finns särskilda skäl. I lagen anges sex sådana skäl. Finns det inte något av dessa 
särskilda skäll skall dispens nekas. Många frågor om dispens uppkommer i samband 
med planer på byggnation och miljö- och hälsoskydd och bygglovsenheten 
samordnar tillsyn och prövning av dessa ofta komplicerade ärenden.  
 
 2018 2017 2016 2015 
Beslut, avslag 
inom parantes 6 (3) 4 (2) 23 15 

Inspektioner 11 4 16 9 
  

Samråd miljöbalken 12:6, ingrepp i naturmiljön 
Enligt 12 kap. 6 § i miljöbalken skall anmälan om samråd göras av den som avser 
bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt kan komma att ändra 
naturmiljön. Regeln är ett komplement till balkens andra regler om tillstånds- eller 
anmälningsplikt. Syftet är att ge tillsynsmyndigheten möjlighet att kontrollera, styra 
och eventuellt hindra verksamheter som kan inverka negativt på naturmiljön. Det kan 
vara en stor bredd på verksamheter och åtgärder som omfattas av kraven på samråd. 
Under året har merparten ärenden handlat om ledningsdragningar, men även 
utfyllnader, anläggande av väg, upplagsplatser samt nedläggning av fiber. 
 
År 2018 2017 2016 2015 
Beslut 3 4 13 5 
Inspektioner 1 2 5 5 
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Hälsoskydd 
Hälsoskyddsområdet omfattar verksamheter som skolor, förskolor, hygienlokaler, 
bassänger. Faktorer som man tittar på är fukt, mögel, ventilation, temperatur, radon, 
belysning, städning, material och ämnen, ohyra, avfall och annat som kan ha en 
negativ inverkan på hälsan. Bostadsklagomål handlar oftast om problem med fukt, 
ventilation, buller eller andra störningar. Buller kommer ofta från trafik eller fläktar. 
Hälsoskyddstillsynen styrs idag av händelser som anmälningar, ansökningar och 
klagomål. Ingen planerad tillsyn har utförts. 
 
År 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Beslut 6 2 (1) 3 5 4 8 
Inspektioner 8 13 22 18 20 12 

Avfall 
Miljö- och hälsoskydd har tillsyn över avfallshanteringen i kommunen. De vanligaste 
ärende är förlängt hämtningsintervall och tillfälligt uppehåll för hämtning av 
hushållsavfall. Ibland hamnar skräp på fel ställe och hanteras som 
nedskräpningsärenden. Det har inkommit mycket klagomål om nedskräpning på våra 
återvinningsstationer under året. Miljö- och hälsoskydd har varit ute på plats vid ett 
flertal av stationerna. 
 

Livsmedel 
Det finns 2 tjänster huvudsakligen avsatta för livsmedelskontroll. De planerade 
inspektionerna har med några få undantag utförts enligt den kontrollplan som fanns 
för 2018. Avgift för uppföljande kontroll har tagits ut vid 19 tillfällen vid 
anläggningar som krävt extra kontroll. 
 
År 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Anmälan om registrering 22 22 24 35 37 37 
Antal objekt 261 256 252 255 259 259 

Antal inspektioner 
Planerad kontroll 
Händelsestyrd kontroll 
Extra offentlig kontroll 
Inspekterade verksamheter 

328 
303 

6 
19 

204 

316 
287 

9 
20 

206 

310 
294 

3 
13 

204 

283 
264 

6 
13 

195 

291 
266 

7 
18 

194 

277 
264 

5 
8 

188 

Ärendetyp 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Ändrad hämtning, 
kompostering 65 71 69 74 82 153 

Tillfälligt uppehåll, 
slamdispens mm, 
avslag inom parantes 

52 (8) 68 (16) 81 (13) 76 (17) 80 (24) 80(27) 

Tillstånd latrin-
kompost, mulltoa mm 2 2 11 5 3 4 

Nedskräpning 35 26 9 7 5 - 
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Tobak, folköl, e-cigaretter och försäljning av vissa receptfria 
läkemedel 
35 verksamheter inspekterades under 2018. Exempel på brister som upptäcktes var: 

• Att lagstadgad skyltning saknas. 
• För litet utbud av livsmedel vid försäljning av folköl 

 
År 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Antal objekt 36 35 37 35 34 31 
Antal inspektioner 35 42 30 32 34 36 
  

Klagomål 
Klagomål inom miljöbalkens och livsmedelslagens område registreras och diarieförs 
om de kräver handläggning eller har en mer omfattande karaktär än enbart 
information och upplysning. 
 

Utfall av tillsynsplanen 
Verksamhetens mål och måluppfyllelse 
Målsättningen för verksamheten är att lagstiftningen inom miljö- och hälsoskydds-
området ska följas. Detta är ett viktigt led i arbetet för ett hållbart samhälle och skydd 
av miljön och människors hälsa och säkra livsmedel. Dessa mål skall så långt möjligt 
uppnås utan tvingande åtgärder. Syftet med lagstiftningen kan i de flesta fall uppnås 
med bra information och rådgivning till allmänhet och företag. 
 
Prioritet har under 2018 skett av inkommande ärenden såsom ansökningar och 
klagomål på bekostnad av prioriterad tillsyn. I tillsynsplanen för 2018 tydliggjordes 
att mycket förebyggande tillsyn inte prioriterades. Verksamheten som bedrevs under 
2018 har i stort sett följt tillsynsplanen. 
 
Den planerade tillsynen av miljöfarliga verksamheter har inte kommit upp till 
planerad nivå på grund av underbemanning. Inom hälsoskyddsområdet har tillsynen 
framför allt styrts till inkommande ärenden då utrymmet för förebyggande och 
uppsökande tillsynsarbete varit begränsat. Tillsynen inom livsmedelsområdet följer 
plan. Tillsynen av enskilda avlopp fortgår men antalet besök blev färre jämfört med 
planerad nivå. 
 
Antalet händelser (antalet inkommande och utgående handlingar) ligger fortsatt på en 
hög nivå, även om det minskat något de senaste åren. Detta gäller även antalet beslut 
vi fattat. 
 

År 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Totalt 111 115 111 128 169 60 
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Åtgärd 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Diarieförde händelser 5698 5892 6573 6310 6036 6408 

Antal aktiva ärenden 1906 1960 2182 2328 2281 1768 

Beslut 582 653 672 716 700 1125 

Avslag 12 21 14 18 24 29 

Föreläggande utan vite 13 9 7 3 10 5 

Föreläggande med vite 1 5 4 0 3 4 

Förbud 10 10 11 2 5 4 

Miljösanktionsavgift 6 12 20 0 4 5 

Åtalsanmälan 0 1 1 1 3 2 

Överklagande 5 8 10 10 7 8 
Avskrivna och gallrade 
ärenden 433 457 498 797 849 750 

 
Effektivitet i myndighetsutövningen  
För att effektivisera hanterandet av ansöknings- och anmälningsärenden har vi fort-
satt att utveckla e- tjänster för detta. De e- tjänster som tillkommit under året är ansö-
kan om dispens om eldning, anmälan om krossverksamhet, anmälan om hälso-
skyddslokal samt anmälan om förskole- och skolverksamhet inom hälsoskyddsområ-
det. Ett flertal ytterligare e- tjänster är påbörjade, men inte avslutade. 

Vi har också varit delaktiga i fortsatt projekt ihop med utvecklingsavdelningen och 
It- funktionen med fortsatt mappning, integration av e- tjänster till verksamhetssyste-
met ADAM SQL. Det betyder att de digitala ansöknings- anmälningsblanketterna 
och de uppgifter som medföljer om sökanden, fakturaadress med mera, landar direkt 
i ADAM SQL, istället för att vi ska behöva registrera in dem för hand.  

Mappning innebär en effektivare och säkrare hantering av ansökning-, anmälnings-
blanketter mot vanliga blanketter via papper eller via mejl.  

Vi arbetar även med att se över ärendehanteringen, framför allt vad gäller 
ansöknings- och anmälningsärenden, i syfte att korta handläggningstiderna.  
 
Vissa avloppsärenden tar lång tid. Det gäller främst äldre avloppsanläggningar som 
uppmärksammas vid avloppsinventeringen. I dessa fall är inte alltid fastighetsägaren 
heller angelägen om att ärendet går snabbt, och det kan ibland dröja innan begärda 
kompletteringar lämnas in.  
 
Vi mäter handläggningstiden på annat sätt från och med 2018 vilket innebär att det 
inte riktigt går att jämföra med tidigare år. Tidigare år har vi mätt genom att titta på 
några ärenden som stickprov. Nu mäter vi alla ärenden genom statistik från vårt 
ärendehanteringssystem. 
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Hur vi uppfattas av verksamhetsutövarna mäts via en kundundersökning kallad 
”Insikt”. I mätningen ingår områdena Effektivitet, Rättssäkerhet, Information, 
Kompetens, Tillgänglighet och Bemötande. Samlingsresultatet presenteras som ett 
Nöjd Kund Index (NKI). Resultatet för 2018 är preliminärt, slutgiltigt resultat 
kommer under april 2019. 
 
 2018 2017 2016 
Miljö- och hälsoskydd, 
NKI 66 71 69 

Livsmedel, NKI 80 80 71 
  

Ekonomiskt resultat samt budgetavvikelse 
Verksamheten visar ett underskott på - 0,4 mkr. Underskottet beror på ökade IT-
kostnader än vad budgeten angav. Under 2018 gjordes ett byte av databas för 
verksamhetens ärendehanteringssystem, vilket inte var med i budget. 
Personalkostnaderna hamnar i princip på budget detta trots att vi haft sjukskrivningar 
på verksamheten. 
 
Verksamhetens intäkter har varit högre än budget, dock inte så mycket som vi hade 
hoppats på. Detta beror på att vi, på grund av personalsituationen, inte kunnat 
bedriva all tillsyn som vi planerat. 
 

Handläggningstid 
genomsnitt, antal dagar 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Mål 

Ansökan avlopp, median 
inkommen till behandlad 135 78 33 43 - - - 

Ansökan avlopp från 
komplett ansökan till 
beslut 

- 7 11 - 17 20 <14 

Anmälan värmepumpar 31 22 8 9 7 7 <8 
Registrering 
livsmedelslokal 11 7 5 7 5 8 <8 

Miljö och 
hälsoskydd 
(tkr) 

Bokslut 
2018 

Budget 
2018 

Bokslut 
2017 

Budget 
2017 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Bokslut 
2015 

Budget 
2015 

Kostnader 7913 7436 7308 6873 7365 6831 7157 6683 

Intäkter 2833 2725 3255 2470 2574 2470 2659 2470 

Netto 5080 4711 4053 4403 4791 4667 4499 4213 

   



Bygglovsenhetens verksamhetsberättelse för 2018 

Verksamhetens uppdrag 
Bygglovsenheten är en del av Plan- och bygglovsverksamheten som är 
organiserad i sektorn för samhällsbyggnad. Bygglovsenheten arbetar på 
uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden. Enheten handlägger bygglov, 
förhandsbesked, marklov, rivningslov, startbesked, slutbesked samt utövar 
tillsyn. 

Under 2018 arbetade 9 personer på bygglovsenheten. Av dessa är 6 personer 
bygglovsarkitekter och 3 personer bygglovsingenjörer. Bygglovsenheten har 
också fått hjälp av två konsulter under 2018, en bygglovsarkitekt och en 
bygglovsingenjör. I december infördes en enhetschefstjänst på bygglov. 
Detta på grund av att Plan- och bygglovsverksamheten växt med nya 
medarbetare och fler projekt de senaste åren, vilket har gett ett ökat behov 
av en tydligare styrning på bygglovsenheten. 

Verksamhetsmål och informationsmått 
Bygglovsenheten lyder under ett verksamhetsmål som innebär att 
”verksamheten ska ha en snabb och korrekt handläggning”. Som indikatorer 
för detta mål har satts att ”handläggningstiden av bygglov via 
delegationsbeslut ska vara max 10 veckor” och ”handläggningstiden av 
bygglovsbeslut som tas via nämnden ska vara max 10 veckor”. Resultaten 
för dessa indikatorer var 2018 4 respektive 7 veckor i snitt, vilket är en 
förbättring från 2017 då resultaten var 6 respektive 10 veckor i snitt. Vidare 
har ”andelen sökande som får besked om komplett handling inom 10 
arbetsdagar” valts som indikator. Under året fick en majoritet (ca 85 %) 
besked huruvida deras ansökan var komplett eller ej inom 10 arbetsdagar. 
Samma siffra för 2017 var 75 %. Med dessa resultat bedöms 
verksamhetsmålet uppnått för året.  

Under året har 1100 stycken delegationsbeslut tagits på bygglovsenheten. 
Det är en liten minskning mot åren innan. 2017 togs 1237 beslut och 2016 
1312 beslut. En liknande statistik är gällande när man undersöker antalet 
beslut som fattats i miljö- och bygglovsnämnden. Under 2018 fattades 92 
bygglovsrelaterade beslut i nämnden. Siffran för 2017 var 111 beslut. 
Trenden är liknande på beslut gällande Attefallsåtgärder. Under 2018 
fattades 63 beslut om Attefallsåtgärder. Siffran under 2017 var 95 stycken.  

Kommentarer på informationsmåtten 
I Härryda kommun sjönk antalet beviljade bygglov under 2018 med 16 
procent. 2018 beviljades 342 bygglov och 2017 409 stycken. 
Konjunkturerna har pekat uppåt i flera år, men under 2018 kom signaler om 
ett lägre efterfrågetryck av nya bostäder och uppstannade bostadspriser i 
större delen av landet. Antalet beviljade bygglov sjönk kraftigt i hela 
Sverige under 2018 enligt analysföretaget Industrifakta. För flerfamiljshus 
beviljades 30 procent färre bygglov än under 2017. Byggloven för småhus 
och kommersiella fastigheter gick också ned, men inte lika kraftigt; 20 
procent färre bygglov beviljades i hela Sverige under 2018.  



Övriga informationsmått 
Under 2018 har bygglovsenheten haft 16,5 timmar schemalagd rådgivning 
per vecka. Verksamheten har fortsatt att arrangera Öppet hus på 
torsdagseftermiddagar för allmänhet och företagare som har frågor kring 
bygglov och byggnation. Tillfällena är välbesökta, totalt hade de knappt 40 
kvällarna 829 besökare under 2018. Förutom Öppet hus hade 
bygglovsenheten telefonrådgivning 14 timmar i veckan. Under 2018 svarade 
bygglovsarkitekterna på cirka 3000 samtal under den schemalagda 
telefontiden.  

Gällande antalet inkomna bygglovsärenden sjönk de med 21 procent från 
2017. 2018 inkom 631 ärenden, cirka 70 per månad under de mest hektiska 
månaderna januari, februari och november. Under april å andra sidan var 
antalet 22 stycken. Snittet ligger någonstans runt 50 nya bygglovsärenden 
per månad.  

Efterfrågan på bostäder har ökat enormt under de senaste åren i Härryda 
kommun. I avvaktan på att en ny översiktsplan, som redovisar kommunens 
långsiktiga vision om användning av mark och vatten, har 
kommunfullmäktige antagit Principer om förhandsbesked i § 82/2018-05-
02. Dessa principer möjliggör en ökad bostadsbyggnation i hela kommunen. 
2018 kom det in 53 ansökningar gällande förhandsbesked eller bygglov 
utanför planlagt område för enbostadshus. Om alla dessa 53 ansökningar 
beviljas möjliggörs totalt 93 nya bostäder. Miljö- och bygglovsnämnden 
beviljade 30 förhandsbesked 2018, vilka möjliggör 35 nya bostäder. 
Nämnden gav avslag på 2 ansökningar om förhandsbesked.  

Ekonomin 
Bygglov gjorde 2018 ett underskott gentemot budgeten med 1,7 miljoner 
vilket inte har hänt under de fem senaste åren. Det beror delvis på 
minskningen i antalet beviljade bygglov. Intäkterna från bygglovsärendena 
varierar enormt beroende på storlek och användningsändamålet. Intäkten på 
en normal storleksvilla upptill 200 kvm är cirka 20 000 kronor, medan en 
industrifastighet med en bruttoarea på 1500 kvm har intäkter på cirka 
90 000 kronor. Under 2018 beviljade bygglovsenheten färre bygglov för 
större verksamheter. Intäkterna för de två stora flerbostadshusen vid 
Mölnlycke fabriker som nämnden beviljade i december 2018 trillade över 
årsskiftet till 2019. 

Kommunen införde en servicegaranti på bygglov den 1 januari 2018. Detta 
innebar att Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom 
tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in. I det fall beslut om 
bygglov inte fattades inom tio veckor från det ansökan var komplett sänktes 
bygglovsavgiften med 20 procent. Tiden räknades från det att ärendet var 
komplett tills dess att beslutet expedierats till sökanden. Nedsättningen av 
avgiften gällde bara bygglovsavgiften. För sex av de 342 beviljade 
byggloven (1,7 %) klarade verksamheten inte att fatta ett beslut inom tio 
veckor, varför en nedsättning av avgiften skedde enligt servicegarantin. 
Total avgiftsnedsättning för dessa sex ärenden var 5 137 kr. 

 



Viktiga händelser  
Härryda kommun utsågs till ”Årets kommun” när Sveriges Byggindustrier 
Väst delade ut priser för bästa byggdialog för första gången under Nordic 
Property Expo i Göteborg. Kontakten med handläggare, konkurrens på lika 
villkor och ett gynnsamt klimat för exploaterings- och byggverksamhet var 
det som byggaktörerna uppskattar mest. Byggföretagen tyckte att det var 
särskilt enkelt att få kontakt med kommunens tjänstemän, att det fanns bra 
möjligheter att nå rätt person och att näringslivsklimatet i kommunen var 
gynnsamt för exploatering, bygg och fastighetsverksamheter. Härryda låg 
högt över genomsnittet på samtliga 15 områden som byggföretagarna hade 
bedömt. Mest uppskattat var kontakten med och tillgängligheten till 
kommunens plan- och bygglovshandläggare. Störst skillnad mellan Härryda 
kommun och genomsnittet var det när företagen skattade möjlighet att 
snabbt komma i kontakt med rätt tjänstepersoner på kommunen och 
flexibiliteten i handläggningen av sina ärenden. 

Enheten har fortsatt att utveckla sitt rutinarbete under året. Rutingruppen har 
under 2018 uppdaterat de flesta mallarna bland annat med nya 
laghänvisningar. Under hösten 2018 arbetade gruppen med att ta fram nya 
rutiner för att klara den nya lagändringen om reduktion av avgift för 
bygglov, förhandsbesked och anmälningar som trädde i kraft 1 januari 2019.  

En referensgrupp för förhandsbesked har införts. Gruppen består av en 
tjänsteman från varje verksamhet inom samhällsbyggnadssektorn. Detta har 
medfört ett bättre samarbete mellan verksamheterna gällande hantering av 
förhandsbesked som i sin tur höjer rättssäkerheten i besluten. 

Under året deltog Bygglov i en arbetsgrupp på uppdrag från 
kommundirektören kring hur kommunen ska kunna bli ännu bättre vad 
gäller service gentemot näringslivet. Det uttalade målet är att Härryda 
kommun ska bli bäst i Sverige på näringslivsrankingen som genomförs av 
Svenskt Näringsliv. Arbetet resulterade i några omedelbara förändringar 
såsom att det numera finns en kontaktperson för näringslivet utsedd på 
bygglov, att kontaktuppgifter till aktuell bygglovshandläggare biläggs i brev 
till sökande av bygglov och att vårt arbetssätt kring hur vi kräver in 
kompletteringar på ärenden ändras. Förändringarna görs i ljuset av att göra 
det enklare för företagare i kommunen. 

Under 2018 har bygglovsenheten tillsammans med miljö- och 
bygglovsnämnden handlagt flera komplicerade tillsynsärenden. 
Tillsynsärenden är ofta tidskrävande. Ett tillsynsärende som blir överklagat 
kan ta upp till 3 år innan den slutliga domen fastställs av Mark- och 
Miljööverdomstolen. Detta medför ofta frustration från både sakägare och 
den klagande. 



Delgivning av protokoll från råd 2019 
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Sektorn för utbildning och kultur

Datum 2019-03-22 Dnr 2019KS71 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och kommunstyrelsen 
2019-04-04

Beslutsfattare Beslut

Susanne Thander

Elisabeth Wallberg

Katarina Hult

Charlotte Scott

Maria Emanuelsson

Katarina Hult

Maria Stendahl

Maria Stendahl

Maria Stendahl

Maria Carlsson

Sofie Johansson

Liselott Pettersson

Liselott Pettersson

Maria Stendahl

Annika Cross

Charlotte Scott

Charlotte Scott

Camilla Alenäs

Anna-My Zetterberg

Börje Persson

Andrea Skoglund

Andrea Skoglund

Agneta Mentor

Andrea Skoglund

Börje Persson

Camilla Ahlin

Tjänstledighet, Skinnefjällsskolan

Tjänstledighet, Nysäters förskola och Rullstenens förskola

Anställning, Förskolans administration och bemanning

Tjänstledighet, Hindås förskola och Västergärdets förskola

Tjänstledighet, Fagerhults förskola och Älmhults förskola

Tjänstledighet, Förskolans administration och bemanning

Anställning, Salmereds förskola

Tjänstledighet, Salmereds förskola

Tjänstledighet, Mystens förskola

Anställning, Kulturskolan

Tjänstledighet, Björkängens förskola och Gärdets förskola

Tjänstledighet, Krokens förskola

Anställning, Krokens förskola

Anställning, Mystens förskola

Anställning, Landvetters kulturhus

Anställning, Hindås förskola och Västergärdets förskola

Anställning, Hindås förskola och Västergärdets förskola

Tjänstledighet, Hulebäcksgymnasiet

Tjänstledighet, Hulebäcksgymnasiet

Tjänstledighet, Hulebäcksgymnasiet

Tjänstledighet, Djupedals förskola

Tjänstledighet, Barrskogens förskola

Anställning, pedagogisk omsorg

Anställning, Barrskogens förskola

Anställning, Hulebäcksgymnasiet

Anställning, Hulebäcksgymnasiet
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Beslutsfattare Beslut

Andrea Skoglund

Ingemar Dahlquist

Liselott Pettersson

Susanne Thander

Christian Liljemark

Christian Liljemark

Thomas Svensson

Lotta Lundqvist

Annika Cross

Ulrika Sjöberg

Päivi Malmsten

Sofie Johansson

Maria Carlsson

Lotta Lundqvist

Ingrid Källström

Susanne Flenner

Tomas Hubert

Erika Grindberg-Bentley

Erika Grindberg-Bentley

Tomas Hubert

Ingemar Dahlquist

Anställning, Djupedals förskola

Val av leverantör

Anställning, Krokens förskola

Tjänstledighet, Skinnefjällsskolan

Tjänstledighet, Finnsjöns förskola och Furubackens förskola

Tjänstledighet, Finnsjöns förskola och Furubackens förskola

Tjänstledighet, Hulebäcksgymnasiet

Anställning, Agnebäckens förskola och Hagens förskola

Anställning, Landvetters kulturhus

Tjänstledighet, Tallgårdens förskola och öppna förskolan

Utse beslutsattestant

Anställning, Björkängens förskola och Gärdets förskola

Anställning, Kulturskolan

Anställning, Agensbäckens förskola och Hagens förskola

Tjänstledighet, Vuxenutbildningen

Anställning, Lunnaskolan

Tjänstledighet, Ljungna förskola, Pixbo förskola och Hulelyckans förskola

Tjänstledighet, Sjöholmens förskola

Anställning, Sjöholmens förskola

Anställning, Ljungna förskola, Pixbo förskola och Hulelyckans förskola

Anställning, Hulebäcksgymnasiet
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Anmälan av delegationsbeslut för sektorn för 
samhällsbyggnad 2019

21

2019KS57
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Sektorn för samhällsbyggnad

Datum 2019-03-15 Dnr 2019KS57 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Håkan Jacobsson

Håkan Jacobsson

Kristina Englund

Kristina Englund

Kristina Englund

Karl Falck

Avtal angående utbyggnad av allmän plats inom 
detaljplan för Idrottsvägen. Avtal nr 101-2018, 
fastighet: Hulebäck 1:597
Genomförandeavtal. Avtal nr 81-2018. Fastigheter: 
Rävlanda 4:253, 4:254

Överenskommelse om fastighetsreglering. Avtal nr 13-
2019. Fastigheter: Bråta s:8, 2:24, Solsten 1:104
Överenskommelse om fastighetsreglering. Avtal nr 14-
2019. Fastigheter: Bårhult 1:108, Bråta 2:106

Avtal om lägenhetsarrende för anläggande samt 
brukande av utebanor för tennis. Arrende nr 187. 
Fastighet: Älmhult 1:101

Anställning

Uttag av pantbrev i fastigheterna: Landvetters-Backa 
1:206-1:214

Överenskommelse om fastighetsreglering samt 
ledningsåtgärd. Avtal nr 33-2017. Fastighet: Landvetter 
6:365

Godkännande av förrättning. Avtal nr 27-2017. 
Fastigheter: Bårhult 1:112 m.fl.

Ansökan om fastighetsreglering. Avtal nr 107-2018. 
Fastigheter: Assmundtorp 2:13, 2:133 

Ledningsrättsavtal. Avtal nr 116-2018. Fastighet: 
Älmhult 1:32
Servitutsavtal. Avtal nr 2-2019. Fastigheter: Bårhult 
1:108, Hulebäck 1:580
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Beslutsfattare Beslut

Johanna Kling

Johanna Kling

Johanna Kling

Robin Axelsson

Robin Axelsson 

Robin Axelsson

Avtal om jordbruksarrende för jordbruk. Arrende nr 
188. Fastigheter: Skällared 1:133, 1:6
Avtal om lägenhetsarrende för parkering samt 
slyröjning. Arrende nr 189. Fastighet: Hällingsjö 1:9
Avtal om lägenhetsarrende för paintballbana. Arrende 
nr 171. Fastighet: Solsten 1:19

Ansökan om fastighetsbestämning. Avtal nr 108-2018
Fastigheter: Älmhult 1:101, 1:18 m.fl.
Överenskommelse om ledningsrätt. Avtal nr 7-2019
Fastighet: Hindås 1:281

Grannegodkännande, placering av byggnad nära 
fastighetsgräns. Fastigheter: Pixbo 1:295, 1:345

Godkännande av förrättning. Avtal nr 67-2017. 
Fastighet: Djupedalsäng 1:3
Överenskommelse om fastighetsreglering samt 
ledningsrätt för VA-ledning och bildande av servitut för 
slänt. Avtal nr 100-2018. Fastigheter: Landvetter 4:124, 
3:18
Överenskommelse om fastighetsreglering och servitut 
för slänt. Avtal nr 110-2018. Fastighet: Landvetter 
4:124, 4:54
Kompletterande ansökan om gränsutmärkning. Avtal nr 
114-2018. Fastighet: Kullbäckstorp 1:51
Ansökan för inlösen av allmän plats samt servitut för 
slänt. Avtal nr 115-2018. Fastighet: Landvetter 4:124, 
4:46 m.fl. 

Överenskommelse om fastighetsreglering. Avtal nr 3-
2019. Fastigheter: Landvetter 4:124, 3:18
Överenskommelse om fastighetsreglering och servitut 
för slänt. Avtal nr 12-2019. Fastigheter: Landvetter 
4:124, 4:51
Överenskommelse om fastighetsreglering. Avtal nr 21-
2019. Fastigheter: Hönekulla 1:13, Hulebäck 1:546

Nyttjanderättsavtal för rätt att anlägga och nyttja 
byggväg mm. Avtal nr 11-2019. Fastighet: Björröd 
1:191
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Beslutsfattare Beslut

Fortesa Bytygi

Fortesa Bytygi

Andrea Wernersson

Johan Gustafsson

Johan Gustafsson

Tillägg till köpekontrakt och servitutsavtal. Avtal nr 99-
2018. Fastighet: Hindås 1:3
Tillägg om överenskommelse om ledningsrätt. Avtal nr 
103-2018 Fastighet: Landvetter 1:10
Anmälan om förnyelse av inskrivning. Avtal nr 105-
2018. Fastigheter: Brännorna 1:3 m.fl. 
Ansökan om fastighetsbildningsåtgärder. Avtal nr 106-
2018. Fastighet: Landvetters-Backa 1:4
Överenskommelse om fastighetsreglering. Avtal nr 
109-2018. Fastigheter: Hulebäck 1:561, 1:496
Ansökan om fastighetsreglering. Avtal nr 113-2018. 
Fastigheter: Hulebäck 1:223, 1:608.

Mark- och ledningskorsningsavtal. Avtal nr 4-2019. 
Fastigheter: Älmhult 1:71, 1:73.
Ansökan om äganderättsutredning. Avtal nr 9-2019. 
Fastighet: Hulebäck 1:204
Avtal. Avtal nr 10-2019. Fastighet: Hindås 1:3
Ansökan om ledningsrätt. Avtal nr 22-2019. 
Fastigheter: Hulebäck 1:608, 1:49 m.fl. 
Godkännande av förrättning. Avtal nr 35-2018. 
Fastighet: Landvetters- Backa 1:4

Ansökan om fastighetsreglering och avstyckning. Avtal 
nr 104-2018. Fastigheter: Hönekulla 1:471 m.fl.
Servitutsavtal. Avtal nr 111-2018. Fastigheter: 
Hönekulla 1:471, Mölnlycke 1:1
Servitutsavtal. Avtal nr 112-2018. Fastigheter: 
Hönekulla 1:471, Mölnlycke 1:1
Överenskommelse om fastighetsreglering. Avtal nr 20-
2019. Fastigheter: Hönekulla 1: 471, Mölnlycke 1:4
Överenskommelse om fastighetsreglering Avtal nr 23-
2019. Fastigheter: Hönekulla 1:471, Hulebäck 1:327

Grannegodkännande. Placering av byggnad nära 
fastighetsgräns. Fastigheter: Kullbäckstorp 2:8, 2:49

Ansökan om fastighetsreglering. Avtal nr 8-2019. 
Fastigheter: Hulebäck 1:194 m.fl. 
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Beslutsfattare Beslut
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Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för 
teknik och förvaltningsstöd 2019 

22

2019KS48
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Datum 2019-03-18 Dnr 2019KS48 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Per-Arne Larsson Utse beslutsattestanter x 3
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Anmälan av delegationsbeslut från 
kommunledning och funktionerna: Utveckling, 

Personal, Ekonomi och upphandling 2019

23

2019KS23
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Utvecklingsfunktionen

Datum 2019-03-25 Dnr 2019KS23 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Bo Ekström Tilldelning i upphandling av RPA-system
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