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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum
2020-01-09

1. Fastställande av föredragningslistan

2. Information från Skanska gällande byggnation av skola vid 
Furuhäll/Djupedal

Skanska AB 16:00

3. Information om broar och bryggor inför Mölnlycke dagvattenpark 
etapp 2

Matilda Svenning 
16:30

4. Information om detaljplan för Landvetter centrum, kvarter 4 och 5
2016KS299

Therese Axenborg 16:50

5. Upphandling av ramavtal för säkerhetsanläggningar 
SEKRETESS 
2019KS268

6. Förnyad konkurrensutsättning av programvaror och programvaror 
som molntjänst 
SEKRETESS 
2019KS667

7. Tillägg till medfinansieringsavtal med Trafikverket angående 
ombyggnad av flygplatsmotet
2019KS701

8. Behandling av återremitterat ärende: Godkännande av 
stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum
2017KS579

9. Försäljning av del av Landvetters-Backa 1:4
2019KS639

10. Avsiktsförklaring med KB Myran gällande gymnastik- och 
trampolinhall
2019KS482
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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum
2020-01-09

11. Begäran om startbesked för investeringar IT-infrastruktur
2019KS761

 

12. Uppdrag ur budget 2019 - utredning "Snygga till området kring 
Mölndalsån i Mölnlycke entré"
2019KS26

 

13. Kommunal avtalssamverkan avseende serveringstillstånd och 
tillsyn enligt alkohollag (2010:1622)
2019KS744

 

14. Kommunal avtalssamverkan avseende tobakstillstånd enligt lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter
2019KS789

 

15. Kommunal avtalssamverkan avseende tillsyn av tobak enligt lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter och av folköl enligt 
alkohollagen (2010:1622)
2019KS802

 

16. Motion om barnskötare som vikarier på förskollärartjänsten
2019KS305

 

17. Justering av villkor för bidrag till projektet Hindås Hoppbackar
2019KS680

 

18. Värdeöverföring från Förbo AB
2019KS766

 

19. Kompetensutveckling 2020
2019KS763

 

20. Partistöd 2020
2019KS784

 

21. Val av ledamot för sportpartiet till arbetsgruppen för 
kollektivtrafikfrågor
2018KS786

 

22. Val av representant för sportpartiet till Brottsförebyggande rådet för 
genomförande av uppdrag om upplevd trygghet
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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum
2020-01-09

2018KS786

23. Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2019
2019KS81

 

24. Delgivning av protokoll från råd 2019
2019KS166

 

25. Statistiska uppgifter 2019
2019KS243

 

26. Delgivningar 2019
2019KS3

 

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

 

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

 

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

 

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

 

31. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och 
funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 
2019
2019KS23
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Tillägg till medfinansieringsavtal med 
Trafikverket angående ombyggnad av 

flygplatsmotet

7

2019KS701
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Sektorn för samhällsbyggnad
Karl Falck

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-11-12 2019KS701  047

Tillägg till medfinansieringsavtal med Trafikverket angående 
ombyggnad av flygplatsmotet

Sammanfattning
Sektorn för samhällsbyggnad arbetar med framtagande av detaljplan för Airport City 
etapp 4, där syftet är att möjliggöra för verksamhetsmark nordöst om flygplatsmotet. 

Kommunfullmäktige godkände den 21 september 2015 § 117 medfinansieringsavtal 
mellan Trafikverket och Härryda kommun avseende kapacitets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Flygplatsmotet med anledning av planerad 
exploatering inom Airport City. Avtalet angav vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
säkerställa trafiksituationen vid Flygplatsmotet. Kostnader förenade med detta avtal 
finansieras av Swedavia genom tecknat exploateringsavtal.

Efter att det ursprungliga medfinansieringsavtalet har tecknats, har behov av ytterligare 
ett körfält på Flygplatsmotets påfartsramp framkommit. Denna tillkommande 
vägbyggnation är en förutsättning för att Trafikverket ska godkänna detaljplanen för 
Airport City 4. 

Trafikverket och Härryda kommun har tagit fram förslag på tillägg till 
medfinansieringsavtal. Tillägget ska tydliggöra Trafikverkets respektive kommunens 
ansvar för de olika delåtgärderna och dess kostnader och finansiering samt omfatta även 
den tillkomna vägbyggnationen. Totalkostnaden för samtliga åtgärder beräknas uppgå till 
ca 15 miljoner kronor, varav 10 miljoner avser åtgärder kopplade till ursprungsavtalet och 
5 miljoner avser det tillkomna körfältet på påfartsrampen. Kommunen bekostar det 
tillkomna körfältet och Swedavia resterande 10 miljoner.

Genom att utföra detta tillägg till vägutbyggnad under 2020 tillsammans med tidigare 
avtalad vägbyggnation uppstår en samordningsvinst då entreprenörer redan är på plats 
och avstängningar av trafiken m.m. redan är planerade. Kostnadseffektiviteten av att göra 
utbyggnaden tillsammans med pågående entreprenad beräknas uppgå till ca 2,5 miljoner 
kr. 

Byggnation av verksamhetsmark inom Airport City 4 är inte möjlig förrän detaljplanen 
antagits och fått laga kraft. Genom att godkänna detta förslag till avtal tar Härryda 
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kommun viss risk eftersom detaljplanen för Airport City etapp 4 inte kommer att vara 
antagen vid tidpunkten när detta avtal undertecknas. Om detaljplanen inte kan antas i sin 
nuvarande form kan det vara svårt för Härryda kommun att finansiera vägutbyggnaden 
genom intäkt från markförsäljning inom Airport City etapp 4. Samtidigt är 
vägbyggnationen en förutsättning för att Trafikverket inte ska överklaga detaljplanen. 
Föreslagen vägutbyggnad har oavsett finansieringsform en nytta då en förbättrad 
trafiksituation runt flygplatsmotet uppstår redan under 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner tillägg till medfinansieringsavtal mellan Härryda kommun 
och Trafikverket enligt föreliggande förslag.

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

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund

Mark- och bostadschef

Bilagor:
Tillägg till medfinansieringsavtal 
Medfinansieringsavtal – Planläggning och genomförande
Översiktskarta
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Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej
rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.Datum:  19.11.2019

Skala:  1:10000 200 m Page 53 of 756
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Behandling av återremitterat ärende: 
Godkännande av stadsbyggnadsstudie för 

Mölnlycke centrum

8

2017KS579
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Sektorn för samhällsbyggnad
Matilda Svenning

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-12-16 2017KS579  011

Godkännande av stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

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

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

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

Genom beslut i kommunstyrelsen den 25 september 2019 § 250 om förslag 
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige skulle anta mål och strategier redovisade i ”Vi 
möts i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke centrum” som 
inriktning för pågående och framtida projekt inom Mölnlycke centrum.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2019 § 136 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen och gav kommunstyrelsen i uppdrag att ställa ut stadsbyggnadsstudien 
innan ärendet avgörs.

Kommunstyrelsen beslutade den 21 november 2019 § 326 att uppdra åt förvaltningen att 
ställa ut stadsbyggnadsstudien i enlighet med återremissen från kommunfullmäktige.
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Allmänheten har kunnat ta del av stadsbyggnadsstudie med tillhörande utredningar under 
perioden 29 november–13 december 2019 i Mölnlycke kulturhus och i kommunhusets 
reception. Vid tre tillfällen fanns tjänstemän från sektorn för samhällsbyggnad på plats i 
Mölnlycke Kulturhus för att samtala och svara på frågor från allmänheten.  Information 
om stadsbyggnadsstudien presenterades för invånarna på evenemanget ”Ljus i Gränden” 
den 28 november 2019 i Gunnar Runfors gränd i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med 
samtliga utredningar har också funnits tillgängliga på kommunens hemsida från och med 
den 1 oktober 2019.

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

Kommunfullmäktige anser uppdragen om stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum i 
budget för 2017 och 2018 är genomfört och därmed avslutade.

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

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

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

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

För att uppfylla detta mål har fyra strategier arbetats fram:

 Stärk Mölnlycke som destination, för ett livskraftigt och attraktivt centrum.
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 Koppla samman centrum, genom starka stråk och väl gestaltad bebyggelse.
 Omvandla barriärer till mötesplatser, genom hållbar och effektiv parkering och 

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

Politiska uppdrag 
I budget för 2017 gavs uppdraget att ta fram en stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå 
samt utredningar i tidigt skede, med särskilt fokus på attraktiv stadskärna och 
ändamålsenlig infrastruktur. Ett externt arkitektkontor skulle ta fram förslag på 
övergripande stadsbyggnadsplan. Arbetet resulterade i White arkitekters förslag till 
stadsbyggnadsstudie (2018), en kortversion som underlag till dialog (2018), övergripande 
strategiska utredningar om sociala aspekter, ekosystemtjänster, bebyggelse, trafik, 
mobilitet och parkering samt handel- och stadsliv, samt föreliggande sammanfattande 
rapport ”Vi möts i Mölnlycke”. Budgetuppdraget angav också att förvaltningen i samråd 
med fastighetsägare, exploatörer och politiken överväga om projektet skulle bolagiseras. 
När uppdraget gavs var arbetet med detaljplan för omvandling av stationsområdet i gång, 
inklusive bildandet av ett konsortium för stationsområdet. När Trafikverket beslutade om 
omtag för lokaliseringsutredning för Götalandsbanan, avslutades också arbetet med att 
bilda konsortium för stationsområdet.

I budget för 2018 gavs i uppdrag till förvaltningen att inkludera politiken i ett mycket 
tidigt stadie av arbetet, för att politiken skulle kunna bidra med sin syn på framtida 
utveckling. Regelbundna avstämningar har skett i olika politiska arenor, som t.ex. 
politiskt sektorssamråd och kommunstyrelsens informationsmöte. Sektorn arrangerade en 
heldag för politiker och tjänstemän i samband med evenemanget ”Vi möts i Mölnlycke” 
för att fördjupa frågorna om långsiktigt hållbar stadsutveckling i Mölnlycke centrum. 
Arbetet med stadsbyggnadsstudien har också skett i dialog med allmänhet, näringsliv, 
fastighetsägare, kommunal förvaltning och myndigheter.

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

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

I budget för 2019 fick förvaltningen i uppdrag att tillsammans med politiken ta fram en 
inriktning där det beslutas om vilken väg vi ska gå och hur vi tar nästa steg i utvecklingen 
av Mölnlycke. Strategier i föreliggande rapport ”Vi möts i Mölnlycke” utgör underlag för 
inriktning för Mölnlycke centrums utveckling på både kort och lång sikt. Arbetet har 
under hand redovisats i kommunstyrelsens informationsmöte och i styrgrupp för 
Mölnlycke centrum. Nästa steg i arbetet med att utveckla Mölnlycke centrum fortsätter i 
både pågående och framtida projekt, med stadsbyggnadsstudien som grund; både i 
prioritering och genomförande av projekt i den offentliga miljön och i samverkan och 
dialog utifrån initiativ från privata fastighetsägare och näringsidkare.
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Politiska beslut i ärendet
Genom beslut i kommunstyrelsen den 25 september 2019 § 250 om förslag 
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige skulle anta mål och strategier redovisade i ”Vi 
möts i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke centrum” som 
inriktning för pågående och framtida projekt inom Mölnlycke centrum.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2019 § 136 att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen och gav kommunstyrelsen i uppdrag att ställa ut stadsbyggnadsstudien 
innan ärendet avgörs.

Kommunstyrelsen beslutade den 21 november 2019 § 326 att uppdra åt förvaltningen att 
ställa ut stadsbyggnadsstudien i enlighet med återremissen från kommunfullmäktige.

Utställning
Allmänheten har kunnat ta del av stadsbyggnadsstudie med tillhörande utredningar under 
perioden 29 november–13 december 2019 i Mölnlycke kulturhus och i kommunhusets 
reception. För att möta samtal och frågor från allmänheten har utställningen varit 
bemannad vid tre tillfällen i kulturhuset, varav ett tillfälle med politiker på plats, samt 
under evenemanget ”Ljus i Gränden” den 28 november 2019 i Gunnar Runfors gränd i 
Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med samtliga utredningar har också funnits tillgängliga 
på kommunens hemsida från och med den 1 oktober 2019.

På utställningen har man kunnat markera vilken av strategierna man tycker är viktigast. 
Alla fyra strategier har fått markeringar (totalt cirka tjugo stycken), med en majoritet 
under strategin ”Utveckla rika livsmiljöer”. Man har också haft möjlighet att ta med ett 
exemplar av stadsbyggnadsstudien, vilket ett fyrtiotal personer har gjort. Ett fåtal 
personer har kommit vid de bemannade tillfällena, och samtalen har bland annat rört 
bevarande respektive förtätning och vikten av grönska. Ett skriftligt yttrande har 
inkommit med ett flertal synpunkter och konkreta förslag, som exempelvis simhall och 
torg längs Mölndalsån.

Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Matilda Svenning

Stadsarkitekt

Bilagor:

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

2. Social konsekvensanalys för Mölnlycke centrum (2018)
3. Ekosystemtjänstanalys, Mölnlycke centrum (2019)
4. Trafik- och mobilitetsplan för Mölnlycke (2019)
5. Täthetsanalys, Mölnlycke centrum (2019)
6. Medborgarundersökning för Mölnlycke centrum (2019)
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Vi möts i 
Mölnlycke
Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke centrum  
– Sammanfattning och slutsatser

Härryda kommun  
juni 2019
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Stadsbyggnadsstudie, sammanfattande rappor t (2019)

Mötas i 
Mölnlycke
Stadsbyggnadsstudie i korthet
2018

Stadsbyggnadsstudie (2018)

Stadsbyggnadsstudie kor tversion (2018)

Social konsekvensanalys  
(2018)

Marknadsanalys Härryda kommun (2019) Medborgarundersökning (2019)

Täthetsanalys  
(2019)

Trafik- och mobilitetsplan  
(2019)

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

Härryda kommun  
juni 2019

Ekosystemtjänstanalys  
(2019)

Maj 2019

Härryda kommun

Utkast

Medborgarundersökning för 
Mölnlycke Centrum 2019

Täthetsanalys  
 Mölnlycke centrum
    April 2019

Rapporten ”Vi möts i Mölnlycke” (2019) är en sammanfattning av slutsatser och rekommendationer i stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum (2018) 
och de övergripande strategiska utredningarna om sociala aspekter, ekosystemtjänster, bebyggelse, trafik, mobilitet och parkering samt handel- och stadsliv. 
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SÄTERIVÄGEN

Innehåll
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Strategi: Stärk Mölnlycke som destination  ................................................6
Utredningar : Marknadsanalys .............................................................................7
 Medborgarundersökning ........................................................9
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Mobilitet och parkering ...............................................................................14 
Strategi: Omvandla barriärer till mötesplatser ......................................14
Utredning: Trafik- och mobilitetsplan ..........................................................15

Stadsmiljö och grönstruktur ....................................................................18 
Strategi: Utveckla rika livsmiljöer  .................................................................18
Utredningar : Social konsekvensanalys........................................................19
 Ekosystemtjänstanalys ............................................................21
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MEDVERKANDE
En projektgrupp inom kommunen från sektor Samhällsbyggnad har medverkat i arbetet  
med den sammanfattande rapporten ”Vi möts i Mölnlycke” (2019)
Projektledare: stadsarkitekt Matilda Svenning.
Stadsbyggnadsstudie och utredningar i sin helhet: harryda.se/molnlyckecentrum

MASSETJÄRN

RÅDASJÖN

HÖNEKULLAVÄGEN

BENAREBYVÄGEN

Stadsbyggnadsstudiens  

områdesavgränsning
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Syfte och bakgrund
Mölnlyckes centrala delar står inför en utbyggnad och förtätning 
med bostäder, verksamheter och service. Inte minst när 
järnvägen i framtiden byggs ut för pendeltågtrafik. Stadsbilden 
kommer att förändras och det kommer ställas stora krav på en 
väl utbyggd infrastruktur.

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

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

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

Illustration: White arkitekter

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

och verksamheter och ett hållbart resande. 

LEDSTJÄRNA

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

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

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

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

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

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

KNÄCKFRÅGOR

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

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

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

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

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

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

Stärk Mölnlycke som destination 
för ett livskraftigt och attraktivt centrum

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

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

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

Omvandla barriärer till mötesplatser
genom hållbar och effektiv parkering och mobilitet

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

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

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

Utveckla rika livsmiljöer 
i form av god stadsmiljö och grönstruktur

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

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

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

Plats för 
aktivitet

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

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

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

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

Stärk Mölnlycke som destination 

STRATEGI

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

CENTRUM

CENTRUM
KÄRNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UTREDNING

Illustration: WSP

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

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

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

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

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

HANDELNS UTVECKLING ÖVER TID

ATTRAKTIVT CENTRUM

• Strukturomvandling inom 
framförallt livsmedelshandeln.

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

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

• Externa köpcentrum blir större 
och fler.

• Stadskärnorna blir allt mer 
konkurrensutsatta.

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

• E-handel etableras.

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

• Storföretag inom detaljhandeln 
etablerar E-handelstjänster.

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

  REKOMMENDATIONER 

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

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

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

nya etableringar.

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

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

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

ATTRAKTIVT CENTRUM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

att växa
STRATEGI

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

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

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

Koppla samman centrum

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

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

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

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

Stadslivsstråk: gata  
med fokus boendekvalitet, 

fotgängare och cyklister  
(Paris).

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

Page 68 of 756



11

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

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

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

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

Ca 75 inv/ha
Ca 60 inv/ha

Ca 50 inv/ha
MASSETJÄRN

RÅDASJÖN

CENTRUM

A
LLÉN

SÄTERIVÄGEN

HÖNEKULLAVÄGEN
BENAREBYVÄGEN

Ca 50 inv/ha

Ca 30 inv/ha

Ca 15 inv/ha

Ca 15 inv/ha

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

BEBYGGELSE

UTREDNING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEBYGGELSE

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

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

BEBYGGELSE

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

REKOMMENDATIONER

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

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

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

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

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

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

Plats för  
möten 

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

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

Omvandla barriärer till mötesplatser

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

Exempel  stadsmässig gata, Nya Hovås.

STA
D

SLIV

NOD

Samlade parkeringsanläggningar för att frigöra yta för stadsutveckling  
och mötesplatser.

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

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

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

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

40
0m

30
0m

20
0m

100
m
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Trafik- och mobilitetsplan

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

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

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

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

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

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

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

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

MOBILITET OCH PARKERING 

UTREDNING

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

Nattbefolkning 2018. Folkbokförda i Mölnlycke, rött visar högre 
koncentration och blått visar lägre.
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MOBILITET OCH PARKERING 

för resan. Genom att placera framtida bostäder i närheten av en 
station eller nära kollektivtrafik med god kvalitet ökar möjligheten till 
en hållbar utveckling.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gång GångLängsgående 
parkering

Längsgående 
parkering

CykelKörbana

MASSETJÄRN

CENTRUM

A
LLÉN

SÄTERIVÄGEN

HÖNEKULLAVÄGEN

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

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

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

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

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

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

Restid till Mölnlycke centrum dörr till dörr med cykel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

MASSETJÄRN

RÅDASJÖN

WOLFFS 
KULLE

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

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

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

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

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

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

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

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

Illustration: White. 

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

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

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

kollektivtrafiknod

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

i samband med utbyggnad av järnvägen, framförallt om själva 
byggperioden

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

grönområden och platser för aktivitet och rekreation

 STADSMILJÖ OCH GRÖNSTRUKTUR

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

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

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

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

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

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

Viktiga platser och 
stråk för unga

Platser som är en 
del av Mölnlyckes 
identitet

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

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

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

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

Utdrag ur rapporten Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning, C/O City
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Stödjande ekosystemtjänster. Mölnlycke har i stort 
sett en hög biologisk mångfald med livsmiljöer av 
hög kvalitet som kan nyttjas av en mångfald av arter. 

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

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

stärkas vid framtida utveckling.

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

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

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

områden.

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

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

och symbolik.

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

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

t ex koloniträdgårdar och fruktträd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uppdrag 
2018

Uppdrag 
2019

Kommundelsdialog 
2017

Kommundelsdialog 
2018

Näringslivskväll 
2018

Länsstyrelsen
Trafikverket

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

Företagarfrukost

Frukostmöte 
Centrumföreningen

Möte  
fastighetsägare  

i centrum

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

Välkommen!

Läs mer på harryda.se

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

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

Läs mer: harryda.se/molnlyckecentrum
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Social konsekvensanalys

White Arkitekter 

Oktober 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

social aspekt

an
al

ys
ni

vå

BYGGNAD & PLATS
vad som sker precis utanför dörren

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

STADSDEL
vad som sker i det närmaste,
funktionella området…

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

REGION 
vad som sker i hela regionen eller
påverkar andra områden

Sammanhållen stad

Samspel

Vardagsliv

Identitet 

Analysmetod för sociala aspekter i stadsplaneringen, Göteborgs stad
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Barnperspektivet

BARNS R ÄT T

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

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

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

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

Illustration: White 

Artikel 2: Principen om barnets rätt att inte diskrimineras

Artikel 3: Principen om barnets bästa i främsta rummet

Artikel 6: Principen om barnets rätt till liv och utveckling

Artikel 12: Principen om barnets rätt att få uttrycka sina 

åsikter.
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Syfte och metod

SYF TE

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

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

Följande teman följer arbetet med den sociala 
konsekvensanalysen:

 

METOD 

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

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

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

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

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

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

SUMMERING AV NULÄGE OCH 
FÖRDJUPNING AV ANALYS

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

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

Utvärdering av stadsbyggnadsstudiens planförslag
De strategier och planförslag som presenteras i stads-
byggnadsstudien “Mötas i Mölnlycke” analyseras och ut-
värderas mot bakgrund av nulägesanalysen.

9
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MÖLNLYCKES FRAMTIDA UT VECKLING
Mölnlycke fortsätter att växa. Den långsiktiga utvecklingen 
av orten styrs av kommunens översiktsplan från 2012 
som föreslår en fortsatt förtätning av Mölnlycke centrum, 
företrädesvis inom 600 meter från resecentrum. Program 
för norra Mölnlycke centrum och vision 2024 som togs 
fram 2013 har också varit vägledande för ortens utveckling 
de senaste åren. Några av förslagen i ovannämnda 
handlingar har redan eller är på god väg att realiseras. Det 
gäller till exempel detaljplanen för Mölnlycke fabriker med 
förslag på 600 bostäder som antogs juni 2017 och ett 
förslag för 150-200 nya bostäder vid Idrottsvägen.

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

11
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Nuläge 
Inventering och analys av nuläge och befintlig situation av det sociala läget 
i Mölnlycke görs utifrån den sociala konsekvensanalysens fyra perspektiv: 
sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUMMERING
• Barriärer i form av järnvägen och Mölndalsån utgör 

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

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

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

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

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

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

P

P

P

P

P

       Viktiga platser och stråk för 
barn och unga

       Platser som är del av Mölnlyckes 
identitet

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

Analys av planförslag: Tillvarata och utveckla 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P

P

P

P

A

A

Centrumkärna

Natur

Park

Aktiva bottenvåningar

Ny bebyggelse

Detaljplanerad bebyg-

gelse

Platsbildning

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

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

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

Analys av planförslag: Skapa nytt och länka samman

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

 

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

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

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

Övergripande analys

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

RÅDASJÖN
RÅDASJÖN

P

P

P

P

B

B

P

Centrumkärna

Natur

Park

Aktiva bottenvåningar

Ny bebyggelse

Detaljplanerad bebyg-

gelse

Platsbildning

Markparkering

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

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

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

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

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

Gena och trygga 
stråk 

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

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

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

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

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

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

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

Ta vara på det 
befintliga

Utveckla sam-
verkan och stärk 
delaktigheten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rekommenderat fortsatt arbete för social hållbarhet

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

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

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

 
Tema Mobilitet och bebyggelsestruktur 

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

 
Tema Trafiknätsplan 

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

 
Tema Mölnlycke som kollektivtrafiknod 

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

 
Tema Parkering 

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

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

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

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

 
Tema Mobility management 

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

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

 
Tema Trendspaning framtiden mobilitet 

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

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

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

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

 
Samma datum antogs i § 128 följande inriktningsmål för miljö: 

 

Härryda kommun arbetar strategiskt med de globala hållbarhetsmålen 

enligt Agenda 2030.  

Trafik och kollektivtrafik skall tillgodose invånarnas och näringslivets 

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

långsiktigt hållbart. 

 

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

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

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

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

SKAPA SÄKRA OCH INKLUDERANDE GRÖNOMRÅDEN FÖR ALLA 

Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande 

och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för 

kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsätt-

ning. 

TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA 

Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, 

tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra vägtrafik-

säkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild 

uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, 

barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer. 

 MINSKA ANTALET DÖDSFALL OCH SKADOR I VÄGTRAFIKEN 

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

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

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

De tre utpekade utgångspunkterna i arbetet med Trafik- och 

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

 

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

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

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

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

                    
 

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

Vi möts i Mölnlycke i augusti 2018.  

Den självkörande bussen som trafike-

rade Mölnlycke centrum under två 

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

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

 
 Studera dagens resvanor i Mölnlycke 

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

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

 

Färdmedelsfördelning Härryda kommun. (Västsvenska paketet, 

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

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

ion.   

 
Nattbefolkning 2030. Folkbokförda 2018 tillsammans med utpekade planer i bostadsförsörjningsprogrammet 

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

blått lägre koncentration.   

 

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

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

högre koncentration och blått lägre koncentration.   
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Rekommendationer 
 

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

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

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

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

 
 Planera bebyggelsen stationsnära eller nära kollektivtrafik med hög turtäthet 

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

 
 Planera för att öka tillgängligheten till grönytor och rekreationsmöjligheter 

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

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

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

 
 Planera för stadshuvudgator för ökad tillgänglighet och närhet 

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

 
 

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

 
 Studera behov och möjlighet för utveckling av vägnät 

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

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

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

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

 
 Planera för utvecklade stråk för gående och cyklister för ökad närhet 

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

  

          Utpekade entrèpunkter till centrum och utpekade stråk för utveckling. 

 
 Planera för ökad framkomlighet för cyklister 

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

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

 
 Planera för ett robust trafiknät för kollektivtrafiken 

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

     Dagens centralt placerade hållplatser. 
 
Rekommendationer 

 
 Planera för att öka kollektivtrafikens integration i stadslivet 

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

Kyrkvägen 

Hulebäcksgymnasiet 

Mölnlycke resecentrum 

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

 
 Planera för flera centrala hållplatslägen 

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

 
 Planera för ökad orienterbarhet genom att bilda stråk 

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

 
 Planera utifrån ett ”Hela resan” -perspektiv 

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

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

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

Rekommendationer 
 

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

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

 
 Planera för att ersätta centrala parkeringar för att frigöra mark 

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

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

 
 Planera för samlade parkeringsanläggningar 

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

 
 Studera möjligheten att kombinera framtida parkeringshus med andra funktioner 

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

 
 Planera för cykelparkeringar med hög kvalitet 

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

 
 Planera för att prioritera pendelparkering för cykel i centrum, pendelparkering 

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

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

   
 Arbeta för en policy för hantering av parkering vid nybyggnation 

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

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

 
 Arbeta för att stärka valfriheten genom att kommunicera vilka transportmedel 

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

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

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

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

 
 Arbeta för riktade insatser för att åstadkomma nudging  

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

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

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

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

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

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

 
 Arbeta för att implementera digitalisering och teknikutveckling  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arbetet har skett inom ramen för Mistra Urban Futures i form av 
kunskapsföredrag, workshops och analys inom kunskapsplattformen 
Det urbana stationssamhället. Statistik i form av täthetskartor över  
Mölnlycke är framtagna av kommunen. 
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Utgångspunkter
I stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum beskrivs strategier 
för att uppnå ett levande och attraktivt centrum, där strategin 
”Koppla samman centrum” är den som i första hand beskriver 
hur mer bebyggelse kan stärka centrum. Fler invånare får nära till 
centrumutbud, service och kollektivtrafik. Ny bebyggelse kan skapa 
starkare stråk som kopplar samman olika delar av centrum och även 
omgivande bebyggelse på ett bättre sätt. Förtätningen föreslås ske 
genom tillägg (in-fill) centralt, längs stråk och genom omvandling av 
befintliga områden eller påbyggnad av befintliga hus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avgränsning täthetsanalysCa 1800 invånare, 20 inv/ha

Ca 75 inv/ha
Ca 60 inv/ha

Ca 50 inv/ha
MASSETJÄRN

RÅDASJÖN

CENTRUM

A
LLÉN

SÄTERIVÄGEN

HÖNEKULLAVÄGEN
BENAREBYVÄGEN

Ca 50 inv/ha

Ca 30 inv/ha

Ca 15 inv/ha

Ca 15 inv/ha

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRANSIT TRIPS 
/CAPITA
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DENSITY
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          ACCES
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   TO TRANSIT

DESIGNDIVERSITY

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

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

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

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

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

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

Figur 5 Stråkutveckling från stationsområdet och stadskärnan  
i Borås 2017. 

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

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

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

Norra Houten

Södra Houten

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

1000 m1000 m

500 m500 m

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 SLUTREFLEKTIONER

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

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

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

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

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

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

HÖG MYCKET TÄT
KVARTERSSTAD
3,3 HA/1000 INV

(ca 300 inv/ha)

TÄT HÖG
KVARTERSSTAD
6,3 HA/1000 INV

(ca 160 inv/ha)

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

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

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

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

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

50% KVARTERSMARK

20% GATUMARK

10% ÖVRIG MARK

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

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

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

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

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

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

Täthetsanalys Mölnlycke centrum

TÄT H E T S A N A LYS

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

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

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

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

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

Täthetsstruktur

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

10% ÖVRIG MARK

20% GATUMARK

20% ALLMÄN PLATS
(PARK, TORG och GRÖNYTOR)

50% KVARTERSMARK

Villaområde 17,6 Ha/200inv

Villastad
5,7 Ha/200inv

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

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

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

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

Mycket tät,
hög kvartersstad
0,7Ha/200inv
(ex. Östermalm)
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3

3
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Grupperna har alla föreslagit högre täthet i de mest centrala lägena i 
centrumkärnan och i stationsområdet. Grupperna var överens om att 
den största förtätningen bör ske i centrumkärnan i form av blandstad 
där fler får del av utbud och kollektivtrafik vilket i sin tur stärker centrum. 
Som en ny tätare årsring redovisas högst täthet i stationsområdet, i 
direkt närhet till kollektivtrafik. Förtätning bör också ske i stråk för att 
sammankoppla det framtida täta Mölnlycke fabriker med centrum,  
men också längs Allén och Benarebyvägen där stor potential för 
bebyggelse finns.  

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

TÄTHETSSTRUKTURER I ARBETSGRUPPERNA

GRUPPERNAS SAMLADE TÄTHETSSTRUKTUR

ANALYS – TÄTHETSSTRUKTUR

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

Den framtida förtätning som prövades var totalt 8400 invånare (42 ”pusselbitar”) i framtida Mölnlycke centrum, inklusive befintlig bebyggelse (1800 invånare). Det bygger på 
ett antagande om genomförande av bebyggelse i antagna detaljplaner (ca 1600 nya invånare), tidigare arbeten om stationsomvandling i samband med Götalandsbanan, som har 
prövat 1000 bostäder (dvs ca 2000 invånare), samt stadsbyggnadsstudien som redovisar ytterligare förtätning centralt om ca 3000 invånare.
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TÄT H E T S A N A LYSTÄT H E T S A N A LYS

Förtätningspotential
För att komplettera täthetspusslet, som mer teoretiskt diskuterar 
lämplig täthet, genomfördes en ”walkshop”/gåtur i Mölnlyckes centrala 
delar i fyra grupper. Syftet var att undersöka var det är möjligt att 
förtäta i centrum, genom platsstudier.  Till skillnad från pusselövningen 
som ”enkelt” men översiktligt visar förtätningspotential och lämplig 
täthet, tar platsstudierna upp hänsyn till befintliga kvaliteter i verklig- 
heten. Men övningen utmanar också grupperna att se potentialen  
och inte bara hinder. Se även sid 10.

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

• Många värdefulla 
grönområden i centrum

• Mölndalsån – en kvalitet  
i centrum

• Flera utsiktspunkter /  
vypunkter 

• Öppenhet och 
överblickbarhet

• Starka stråk och kopplingar
• Fina offentliga miljöer
• Funktionsblandning

• Stor förtätningspotential  
i stora delar av centrum

• Stärka stråk och stadsrum 
genom bl.a. bebyggelse 

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

• Utformningen av entréer  
till centrum viktig

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

• Möjlighet till funktions-
blandning och fler byggrätter.

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

• Fler kopplingar över å  
och järnväg 

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

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

• Många tomma ytor
• Flera barriärer i form av 

vägar och järnväg men även 
branter

• Låg bebyggelse ger låg 
stadsmässighet

• Buller från väg och järnväg
• Flera områden otrygga 

kvällstid, med endast 
dagbefolkning

• Brutna stråk och kopplingar
• Hög trafikbelastning
• Uppdelat centrum

SAMLAD ANALYS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRITERIER (MÅL MED FÖRTÄTNING)

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

(inklusive social gemenskap) 
• * Koppla samman centrum  

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

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

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

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

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

RANGORDNING

Kriterier mål
A B C D

POÄNG

Stärk Mölnlycke som destination 1 3 2 4

Barriärer till mötesplatser 1 4 3 2

Koppla samman centrum 1 4 2 3

Utveckla rika livsmiljöer 2 1 4 3

Riskaspekter, klimat 1 2 3 4

Ekonomiska aspekter 4 2 1 3

Resurseffektivitet 1 2 3 4

Identitet 1 3 4 2
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SCENARIER I ARBETSGRUPPERNA

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

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

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

i utökad centrumbebyggelse.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Exempel rangordning Exempel på resultat multikriterieanalys

SCENARIER

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

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

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

Page 223 of 756



21

Utvärdering

Illustration: White arkitekter

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

UTVÄRDERING

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

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

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

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

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

CENTRUM

CENTRUM
KÄRNA

STATIONSOMRÅDE UNDER  

FORTSATT UTREDNING

TÄTHET I STADSBYGGNADSSTUDIEN

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

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

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

fungerar väl i bostadsområden. 

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

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

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

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

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

PLANSTRUKTUR

I stadsbyggnadsstudien redovisas förslag till planstruktur för framtida Mölnlycke, där järnvägen byggts ut med pendeltågstrafik. På grund av oklara 
planeringsförutsättningar kring utbyggnaden av järnvägen redovisas två förslag – en där järnvägsspåren ligger kvar i befintlig nivå genom centrum 
och en där spåren är överdäckade i stationsläget. Förslagen är schematiska och ska inte tolkas som färdiga förslag för den framtida bebyggelsen. 
De är framtagna för att redovisa exempel på möjlig utveckling för Mölnlycke centrum. Fortsatta studier krävs vad gäller risk, buller och klimat 
samt påverkan på grönstruktur, kulturmiljö och andra befintliga värden som behöver beaktas vid förtätning.

ALTERNATIV  
”TILLVARATA OCH UTVECKLA”

• Järnväg i nuvarande nivå.
• I huvudsak 5–7 våningar.
• Komplettera med flerbostadshus och stadsradhus 3–5 vån.
• I stationsområdet och andra delområden 5–9 vån.
• Täthet ca >80 inv/ha, samt e-tal över 0,5 för hela centrum.
• Ca 2900 bostäder, varav 650 i stationsområdet.
• Ca 87.000 m2 verksamhetsyta i stationsområdet, pga riskavstånd  

till järnväg.

ALTERNATIV 
”SKAPA NYTT OCH LÄNKA SAMMAN”

• Överdäckad järnväg.
• I huvudsak 5–7 våningar.
• Komplettera med flerbostadshus och stadsradhus 3–5 vån.
• I stationsområdet och andra delområden 5–9 vån.
• Ca 3600 bostäder, varav 1400 i stationsområdet.
• E-tal i stationsområdet >1,0 och täthet upp emot 130 inv/ha.
• Ca 44.500 m2 verksamhetsyta i stationsområdet.

20
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TÄTHET I MÖLNLYCKE CENTRUM

För att uppnå ett stadsmässigt och levande centrum behöver tätheten öka betydligt i Mölnlycke centrum.  
Det ökar närheten mellan människor, service och handel. 

Täthetsanalysen visar en stor potential att öka tätheten i centrala Mölnlycke, i de mest centrala delarna i första 
hand, men även i områdena i anslutning till centrumkärnan. Störst potential har stationsområdet vid en  
genomgripande omvandling av området.

Slutsatser och rekommendationer

SLUTSATSER
Det är viktigt med tydliga målsättningar för centrums utveckling, för  
att kunna bedöma vilken stadsutveckling och täthet som krävs för  
att uppnå målen. 

Om målet är att utveckla Mölnlycke som attraktiv småstad är det 
en betydande förtätning som krävs, men skalan på bebyggelsen är 
betydelsefull. En medelhög förtätning med i huvudsak 4–7 våningar 
gör att nuvarande identitet med Mölnlycke som småstad kan 
bibehållas och utvecklas, även om genomtänkta tillägg görs i centrum. 
Mötet med omgivande bebyggelse blir inte så drastiskt. Men på vissa 
platser kan det finnas potential för högre hus, med exempelvis 5–9 
våningar, t ex vid en omvandling av stationsområdet. Detta för att 
fullt utnyttja närhet till kollektivtrafik. Det kan också vara lättare att 
åstadkomma den viktiga balansen mellan bebyggelse, grönska och 
trafikytor med hänsyn till dagsljus, buller, klimat och offentliga platser, 
vid en större omvandling av stationsområdet, när mycket behöver 
göras om samtidigt. Enstaka ännu högre hus kan eventuellt prövas 
som landmärken, för att stärka och markera enstaka viktiga platser, 
som centrumkärnan eller stationen. 

Ett scenario med maximal täthet, med en högre täthet och skala över 
hela centrum och en effektiv pendeltågstation, kan däremot bidra till 
en framtida utveckling som modern förstad till Göteborg, vilket ger 
en delvis ny identitet. Vid en hög förtätning kan det vara en större 
utmaning att lösa andra aspekter som grönska, solljus, parkering osv.

Ny bebyggelse kan användas som ett rumsligt verktyg för att uppnå 
olika mål. Bebyggelsen kan bland annat bidra till tydligare stadsrum 
och aktivitet i bottenvåningar, attraktivare entré till centrum eller ökad 
trygghet med bostadsbebyggelse längs ett stråk. 

Tät bebyggelse kan bidra till fler människor på en plats, med möjlighet 
till fler bostäder, handel, service och verksamheter – men skapar i sig 
inte en attraktiv stad. Andra pusselbitar behöver finnas som parker, 
mötesplatser, kultur, idrott och kulturmiljö. Ny bebyggelse i samspel 
med det befintliga bidrar till upplevelse av helhet och platsidentitet.

Att komplettera Mölnlycke centrum med ny bebyggelse och innehåll 
är viktigt för centrums utveckling. Men det kommer innebära en hög 
grad av komplexitet. Avvägningar mellan olika faktorer och en bred, 
uthållig samverkansprocess utifrån en tydlig målbild blir avgörande  
för resultatet.

TÄTHETSANALYSENS PRINCIPER

>Mer bebyggelse och högre täthet centralt, så fler får nära till 
allt och fler människor rör sig i centrum. Pröva något högre 
täthet i stationsområdet vid omvandling.

>Ny bebyggelse utformas så att viktiga stråk stärks och 
offentliga rum tydliggörs.

>Bebyggelse längs huvudvägar i centrum och vid entrépunkter 
till centrum utgör en stor potential för fler bostäder och 
verksamheter. 

>I huvudsak 4–7 våningar i centrum. Något högre skala kan 
prövas i stationsområdet.

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

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

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

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

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

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

• Prioritera centralt belägna projekt,  
för att stärka centrumkärnan.

Visualisering av förtätning utifrån gåturer och täthetsanalysens principer: Förtätning centralt så fler får nära till allt och fler människor vistas 
i centrum. Bebyggelsen stärker centrum med lokaler i bottenvåningen, och ett viktigt stråk mellan centrumkärnan och resecentrum. Det stora 
parkeringstorget upplevs mindre och blir ett mer definierat stadsrum. 

REKOMMENDATIONER OCH FORTSATT ARBETE
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I stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum (White, 2018) anges att 
tätheten måste öka i centrum för att uppnå ett stadsmässigt och levande 

centrum med goda villkor för både handeln och för boende. På så vis ökar 
täthet och närhet mellan människor, handel, service och kollektivtrafik.

I ”Täthetsanalys Mölnlycke centrum” fördjupas frågorna om  
täthet och hållbar stadsplanering, utifrån forskning, scenarier och analyser  

som en grund för fortsatt arbete i Mölnlycke centrum. 

Läs mer: harryda.se/molnlyckecentrum
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Bakgrund och syfte
Bakgrund
Mölnlyckes centrala delar står inför en utbyggnad 
och förtätning med bostäder, verksamheter och 
service. Inte minst när järnvägen i framtiden byggs ut 
mellan Göteborg och Borås, med stationsläge med 
pendeltågstrafik. 

Stadsbilden kommer att förändras och det kommer 
ställas stora krav på en väl utbyggd infrastruktur. För 
att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av 
Mölnlyckes centrala delar har en stadsbyggnadsstudie 
på strategisk nivå tagits fram. Studien redovisar 
förslag på övergripande strategier för Mölnlyckes 
framtida utveckling som kan stödja ett livskraftigt 
centrum som lockar till möten.

Syfte
Nu ska stadsbyggnadsstudien fördjupas och 
utvärderas ytterligare där Härryda kommun, mot 
denna bakgrund, behöver få mer kunskap om vad 
medborgare och besökare tycker är viktigt för den 
fortsatta planeringen och utvecklingen av centrum.
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Metod
Metod
Telefonintervjuer har genomförts med medborgare i 
Mölnlycke tätort. Urvalet av intervjupersoner är gjort 
genom ett OSU (obundet slumpmässigt urval) och 
datainsamlingen är genomförd via telefonenkät med 
CATI (Computer Aided Telephone Interviewing).

Totalt har 1000 intervjuer genomförts under 
perioden 4 – 24 april 2019. 

Uppnådd svarsfrekvens: 18 % på hela urvalet om vi i 
svarsfrekvensen tar i beaktande dem som vi aldrig fick 
tag i eller som har telefonsvarare etc.

Om vi tittar på andel som svarat i relation till antal 
som intervjuarna verkligen kommit fram till per telefon 
och fått ett aktivt nej så är svarsfrekvensen 65,6 % 
istället.

Resultatet har viktats på kön och ålder för att bättre 
spegla den verkliga fördelningen bland befolkningen i 
Mölnlycke tätort avseende dessa faktorer.

Enkät
Enkäten består av frågor som rör utbud, 
besöksfrekvens och attityder till Mölnlycke centrum 
och andra centrum, samt färdmedel till Mölnlycke 
centrum. 

Utöver detta har respondenterna besvarat öppna 
frågor om Mölnlycke centrum – syn på idag och 
önskemål om framtiden.
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Stöd för tolkning av resultat
Svarsfördelning

Frågeställningar som har bedömts på en femgradig 
skala redovisas enligt figuren nedan. 

Gröna fält är den andel som har markerat en fyra eller 
femma på skalan, gula fält är andelen som har 
markerat en trea och röda fält är den andel som har 
markerat en etta eller tvåa. Andelarna är beräknade 
endast för dem som har tagit ställning i frågan.

Till höger om figuren visas medelvärdet för 
frågeställningen samt andelen som inte tagit ställning i 
frågan.

Fokusera på andelen grönt och andelen rött vid 
tolkning av resultaten. En hög andel grönt är positivt, 
men samtidigt ska andelen rött vara begränsad för att 
den studerade frågan ska kunna sägas ha ett bra 
resultat.

Notera: Staplarna summerar till 100 procent, men på grund av avrundningar så kan vissa avvikelser förekomma.

Medel-
värde Vet ej

Frågelydelse 3,1 10%40 30 30

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2)
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Resultat
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Sammanfattning
Kommuninvånarna i Mölnlycke tätort besöker 
Mölnlycke centrum oftare än vad de besöker andra 
centrum som studerades i medborgarundersökningen.

Övriga centrum som besöks regelbundet är 
innerstaden i Göteborg och Nordstan samt Mölndals 
centrum.

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

8 av 10 nyttjar Mölnlycke centrum på vardag 
och 6 av 10 på helgen.  Vanligare också att nyttja 
Mölnlycke centrum på dagtid, 7 av 10, jämfört med 
kvällstid, 4 av 10. 

När medborgarna får associera Mölnlycke centrum 
med ett ord idag så kommer ord som trevligt, bra
men också tråkigt upp. 

När de får associera hur de vill ha det i framtiden så 
vill de ha ett mer levande, grönare centrum med 
bättre utbud. Även trygghet, trevligt och bilfritt 
kommer upp som önskemål i framtiden.
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8 Fråga: Beskriv med ett ord Mölnlycke centrum idag 

Mölnlycke Centrum idag
Invånarna upplever att det är trevligt, men lite tråkigt.
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Mölnlycke Centrum i framtiden
Invånarna vill ha ett mer levande centrum - fler butiker och grönare i framtiden.

Fråga: Beskriv med ett ord Mölnlycke centrum i framtiden 
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Prioriterat utbud

Invånarna i Mölnlycke tätort tycker att utbud som 
handlar om vardagsbehov är viktigast; 
livsmedelsbutik, apotek och vårdcentral är de 3 
viktigaste utbuden, följt av bibliotek/kulturhus och 
tandvård.

Därefter kommer blomsterhandel, caféer, optiker och 
systembolag.

På alla de här viktiga utbuden presterar Mölnlycke 
centrum bra i utvärderingen från medborgarna. Det 
utbudet som ligger bland de viktiga delarna som ligger 
lite sämre utvärderat är caféer vilket borde kunna 
prioriteras.

Övriga utbud som uppfattas som viktiga av 
medborgarna och där Mölnlycke centrum inte värderas 
så bra är lekplatser, restauranger, bank, 
simhall/ishall/sportanläggningar, bio/teater, 
föreningslokaler, damkläder och skor. Detta 
utbud bör också prioriteras högre i utvecklingen av 
centrum. Se figur sid.11.

Vardagsbehov är viktiga att prioritera för invånarna i Mölnlycke tätort
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Utbud vs viktighet – Matris över alla områden

A1 D1
A2 D2
A3 D3
A4 D4
A5 D5
A6 D6
A7 D7
A8 D8

A9 Kultur och nöje, kvälls- och helgaktiviteter
A10 E1
A11 E2

E3
E4

B1 E5
B2 E6
B3 E7

C1 F1
C2 F2

Obs! Visar ej hela skalan för vikt (1-5). C3 F3
F4

* När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns? F5
** Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

B Restaurang och café

Tobaks/servicebutiker

Smycken, klockor

Systembolag

Skomakeri- och nyckelservice

Livsmedelsbutiker

Restauranger
Pubar
Caféer

C Dagligvaror

Kemtvätt

Lekplatser
Föreningslokaler

Bank
Mäklare
Begravningsbyråer

D Hälsa, skönhet och friskvård

Service, tjänster och rådgivning

Gallerier
Bio, teater
Bowling-/spelhall /lekland
Simhall, ishall, sportanläggningar

Frisör
Gym
Skönhetssalong

Bibliotek, kulturhus

Apotek
Hälsokost
Vårdcentral
Optiker
Tandvård

A Varor/Butiker

Herrkläder
Barnkläder
Skor
Blomsterhandel
Bokhandel
Sportaffär

Parfym/kosmetikaffärer
Hemelektronikhandel

Damkläder

Present- & 
heminredningsbutikerA1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

B1

B2

B3

C1
C2

C3

D1

D2

D3
D4 D5

D6D7

D8

E1

E2

E3

E4

E5

E6
E7

F1

F2
F3

F4

F5

1

2

3

4

5

2 3 4 5

Prestation **
(Medelvärde)

Vikt * 
(Medelvärde)

Lägre vikt Högre prestation

Lägre prestation

Röd = förbättra
Grön = bevara och bra utvärderat
Gul = se över
Grå = kanske prioritera ned

Låg vikt. Hög prestation.

Låg vikt. Låg prestation

Hög vikt. Hög prestation

Hög vikt. Låg prestation
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Bland utbud som värderas som mindre viktigt (under 
medel) bland medborgarna men där Mölnlycke 
presterar högt är mäklare, skomakeri/nyckelservice 
och tobaks-/servicebutik. 

Mindre viktigt utbud med relativt hög utvärdering av 
Mölnlycke centrum är barnkläder, presentaffärer, 
hemelektronik och bokhandel.

Utbud som är mindre viktigt med låg utvärdering av 
Mölnlycke centrum är herrkläder. Här finns en 
förbättringspotential.

Utbud som inte är så viktigt men där Mölnlycke 
centrum placerar sig relativt högt är; skönhetssalong, 
kemtvätt, hälsokost och begravningsbyrå.

Det utbud som inte är så viktigt och där Mölnlycke 
ligger lågt utvärderat av kommuninvånarna är; 
smycken/klockor, parfymeri/kosmetik, gallerier och 
pubar.

Mindre viktigt och förbättringspotential
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Utbud vs viktighet
Varor/Butiker

Medel-
värde Vet ej

4,1 2%

2,9 8%

1,7 6%

2,7 4%

3,0 3%

2,7 13%

3,0 3%

3,1 4%

1,6 8%

2,1 14%

1,8 10%

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Blomsterhandel

Damkläder

Skor

Sportaffär

Hemelektronikhandel

Barnkläder

Bokhandel

Present- och heminredningsbutiker

Herrkläder

Parfym/kosmetikaffärer

Smycken, klockor

79

29

6

27

35

25

37

37

5

9

6

16

38

12

28

30

33

25

35

12

22

16

5

33

82

45

35

42

39

28

83

68

77

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Utbud vs viktighet
Restaurang och café

Medel-
värde Vet ej

2,7 4%

3,3 4%

1,9 16%Pubar

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Restauranger

Caféer

24

44

9

32

34

15

44

23

76

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Utbud vs viktighet
Dagligvaror

Medel-
värde Vet ej

4,1 1%

4,3 5%

3,5 11%

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Tobaks/servicebutiker

Livsmedelsbutiker

Systembolag

77

80

51

18

13

31

5

7

19

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Utbud vs viktighet
Hälsa, skönhet och friskvård

Medel-
värde Vet ej

4,5 1%

3,9 3%

4,2 7%

4,1 8%

3,9 10%

3,9 9%

2,8 21%

2,9 29%

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Hälsokost

Skönhetssalong

Apotek

Vårdcentral

Tandvård

Optiker

Frisör

Gym

91

70

79

76

67

67

27

31

8

18

13

17

23

17

31

29

1

13

8

7

11

15

42

40

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Utbud vs viktighet
Kultur och nöje, kvälls- och helgaktiviteter

Medel-
värde Vet ej

4,3 2%

2,6 15%

2,3 9%

3,0 6%

2,7 27%

1,7 18%

2,0 16%

Bowling-/spelhall /lekland

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Bibliotek, kulturhus

Gallerier

Föreningslokaler

Simhall, ishall, sportanläggningar

Bio, teater

Lekplatser

84

24

17

35

21

8

10

12

27

25

32

40

14

20

4

49

57

34

39

78

69

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)

Page 243 of 756



18

Utbud vs viktighet
Service, tjänster och rådgivning

Medel-
värde Vet ej

3,1 1%

3,6 8%

3,3 25%

3,6 10%

2,8 27%

Mäklare

Kemtvätt

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Bank

Skomakeri- och nyckelservice

Begravningsbyråer

40

57

44

56

29

24

26

33

27

27

36

16

23

17

44

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Funktioner

De funktioner som uppfattas som viktigast är:

1. resecentrum / busshållplatser 

2. park / grönområde

3. korttidsparkering

4. lätt att hitta 

5. mötesplatser / torg

Alla listade funktioner bedöms ha relativt hög viktighet. 
De två funktioner som bedöms vara minst viktiga är 
långtidsparkering och offentlig konst.

Viktiga funktioner i Mölnlycke Centrum
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Förbättringspotential avseende funktion

De funktioner för Mölnlycke centrum där det är 
störst gap mellan vad som uppfattas som viktigt av 
kommuninvånarna och hur man utvärderar centrum 
är; offentlig toalett, lekplats och park och 
grönområde.

De funktioner där Mölnlycke centrum uppfattas 
prestera bäst på är:

1. resecentrum / busshållplatser

2. lätt att hitta

3. öppettider bland butiker
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Funktion vs viktighet

Medel-
värde Vet ej

4,2 2%

3,1 2%

3,6 3%

4,1 2%

3,4 2%

3,3 12%

3,3 4%

3,2 2%

3,9 3%

2,2 14%

2,4 14%

3,1 11%

3,0 9%Offentlig konst

Gågata

Öppettider bland butiker

Offentlig toalett

Lekplats

Parkering för bilar - Långtid

Parkering för bilar - Korttid

Lätt att hitta

Mötesplatser/torg

Parkering för cykel

Sittplatser

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum i dag när det gäller följande funktioner?

Resecentrum/busshållplatser

Park & grönområde

83

34

57

78

47

42

41

43

68

15

19

41

36

13

35

25

17

37

36

38

33

26

21

27

27

33

4

31

18

4

15

22

21

25

6

64

55

32

31

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Regional konkurrens

Backaplan Göteborg

Kungsmässan

Göteborgs Innerstad

Nordstan

Mölndal Centrum

Frölunda Torg

Allum

Hur ofta besöker du något av följande centrum?

Mölnlycke Centrum 54

10

3

2

1

1

1

0

40

15

8

13

4

3

3

1

4

13

8

11

9

8

2

2

1

28

23

26

22

26

12

5

0

18

22

18

24

22

14

13

0

10

22

17

28

26

32

42

0

5

13

13

11

15

36

37

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dagligen

1 gång / vecka

1 gång / 14 dagar

1 gång / månad

1 gång / kvartal

Mer sällan

Aldrig

Besöksfrekvens
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Attityder till centrum

Medel-
värde Vet ej

3,7 5%

3,6 8%

3,4 1%

3,3 13%

3,3 33%

3,3 11%

2,9 7%

2,2 24%

Göteborgs Innerstad

Frölunda Torg

Mölnlycke Centrum

Mölndal Centrum

Kungsmässan

Allum

Nordstan

Backaplan Göteborg

Hur skulle du betygsätta följande centrum totalt sett?

64

59

51

44

40

42

31

10

25

27

36

41

43

40

35

25

12

13

14

15

17

19

34

64

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2)
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Nyttjande av Mölnlycke Centrum

När nyttjar du Mölnlycke centrum?  (Med ”nyttjar” avses användning av utbudet av service och butiker)

Helg

Dagtid

Kvällstid

Vardag

68

43

81

63

28

45

17

33

4

12

3

4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ofta Sällan Aldrig
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Färdmedel

Med bil

Går

Cyklar

Åker kommunalt

Annat
Besöker aldrig Mölnlycke 

Centrum

Hur tar du dig till Mölnlycke Centrum idag?

73%

42%

24%

17%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Färdmedel till Mölnlycke Centrum - Idag
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Färdmedel till Mölnlycke Centrum - Framtiden

Med bil

Gå

Cykla

Åka kommunalt

Annat

Vet ej

Hur skulle du vilja ta dig till Mölnlycke Centrum i framtiden?

59%

40%

32%

25%

3%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Bilaga
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Övriga kommentarer 
– tillägg till utvärderingsfrågan då alla inte fick frågor om alla typer av utbud

Affärer/butiker 19% Simhall/sporthall 4%
Fler/större utbud/variation av affärer/butiker 11% Simhall 3%
Fler klädaffärer/herrklädesaffär 7% Gym 0%
Skoaffär/fler skoaffärer 3% Idrottsplats/idrottsanläggningar 1%
Matbutik/fler matbutiker/större 2%
Bageri 1% Bank/post 1%
Systembolag 0% Bank/banker 1%
Längre öppettider i affärer/öppet på helgen 1%
Bygg inga gallerior/köpcenter 1% Parkering 6%

Bra/nära parkering/fler parkeringar 6%
Restauranger/pubar 8%
Restauranger/fler restauranger 7% Säkerhet/trygghet 2%
Uteserveringar 1% Säkert/tryggt 2%
Pub/pubar/barer 2% Fler poliser/polisstation 0%
Caféer 1% Minska stök/förstörelse 1%
Längre öppettider restauranger/caféer 0% Mer/bättre belysning 0%

Något som du vill tillägga om det framtida 
Mölnlycke Centrum som vi inte har täckt in? Andel Andel

Notera: Observera att detta var en 
öppen fråga om kompletterande 
synpunkter och inte en 
utvärderingsfråga med fasta 
svarsalternativ.
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Lekplatser/grönområden 6% Mötesplats/torg/offentlig miljö 7%
Lekplats/lekplatser 2% Möteplats/mötesplatser/torg 2%
Mer/bevara/grönområden/planteringar/skog 3% Torghandel/marknad 1%
Ta tillvara på ån 2% Mer levande/aktivitet 2%

Offentliga toaletter 1%
Bilfritt/mindre/trafik 7% Sittplatser/bänkar 1%
Mindre trafik/biltrafik/bilfritt 3% Trivsamt/mysigt/trevligt 1%
Gågata 1% Rent/mer städning 0%
Ta bort parkeringar/i centrum/på torget 3% Tillgänglighet 0%
Säkrare övergångsställen 0%
Bullerplank/skydd 0% Vårdcentral/apotek 2%
Bättre trafiksituation/vägar/lösningar 0% Vårdcentral/närhälsa/tandvård 2%

Apotek 1%

Finns det något ytterligare som du tycker är viktigt 
för ett väl fungerande Mölnlycke centrum? Andel Andel

Bibliotek 1% Övrigt 7%
Biblioteket/kulturhuset/ha kvar 1% För höga hyror/sänk hyror för lokaler/butiker 1%
Längre öppettider på biblioteket 1% Helhetstänk vad gäller arkitektur 0%

Bort med mäklarfirmor/flytta 1%
Kollektivtrafik 2% Bort med banker 0%
Bättre kollektivtrafik 2% Mer handikappsvänligt 0%

Mer sysselsättning/aktiviteter/ställen för 
ungdomar/barn 1%

Orienteringstavla/skyltar för att hitta 0%
Cykelbanor/cykelparkeringar 0%
Finare offentlig konst/mer konst 0%
Ej förtätning/bygg inte för mycket/bostäder/höghus 0%
Utveckling/nytänkande/utbyggt/ombyggt 1%
Övriga kommentarer 1%
Vet ej/ej svar/nöjd 0%

Finns det något ytterligare som du tycker är viktigt 
för ett väl fungerande Mölnlycke centrum? Andel Andel

Notera: Observera att detta var en 
öppen fråga om kompletterande 
synpunkter och inte en 
utvärderingsfråga med fasta 
svarsalternativ.
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Affärer/butiker 23% Simhall/sporthall 4%
Fler/större utbud/variation av affärer/butiker 12% Simhall 3%
Fler klädaffärer/herrklädesaffär 7% Gym 1%
Skoaffär/fler skoaffärer 5% Idrottsplats/idrottsanläggningar 1%
Matbutik/fler matbutiker/större 3%
Bageri 1% Bank/post 3%
Systembolag 1% Bank/banker 3%
Längre öppettider i affärer/öppet på helgen 1% Postkontor 0%

Restauranger/pubar 7% Parkering 5%
Restauranger/fler restauranger 6% Bra/nära parkering/fler parkeringar 5%
Uteserveringar 1%
Pub/pubar/barer 1% Säkerhet/trygghet 5%
Caféer 2% Säkert/tryggt 3%
Längre öppettider restauranger/caféer 0% Fler poliser/polisstation 1%

Minska stök/förstörelse 1%
Mer/bättre belysning 0%

Finns det något ytterligare som du tycker är viktigt 
för ett väl fungerande Mölnlycke centrum? Andel Andel

Lekplatser/grönområden 6% Mötesplats/torg/offentlig miljö 7%
Lekplats/lekplatser 2% Möteplats/mötesplatser/torg 2%
Mer/bevara/grönområden/planteringar/skog 3% Torghandel/marknad 1%
Ta tillvara på ån 2% Mer levande/aktivitet 2%

Offentliga toaletter 1%
Bilfritt/mindre/trafik 7% Sittplatser/bänkar 1%
Mindre trafik/biltrafik/bilfritt 3% Trivsamt/mysigt/trevligt 1%
Gågata 1% Rent/mer städning 0%
Ta bort parkeringar/i centrum/på torget 3% Tillgänglighet 0%
Säkrare övergångsställen 0%
Bullerplank/skydd 0% Vårdcentral/apotek 2%
Bättre trafiksituation/vägar/lösningar 0% Vårdcentral/närhälsa/tandvård 2%

Apotek 1%

Finns det något ytterligare som du tycker är viktigt 
för ett väl fungerande Mölnlycke centrum? Andel Andel

Notera: Observera att detta var en 
öppen fråga om kompletterande 
synpunkter och inte en 
utvärderingsfråga med fasta 
svarsalternativ.

Page 256 of 756



31

Bibliotek 1% Övrigt 7%
Biblioteket/kulturhuset/ha kvar 1% För höga hyror/sänk hyror för lokaler/butiker 1%
Längre öppettider på biblioteket 1% Helhetstänk vad gäller arkitektur 0%

Bort med mäklarfirmor/flytta 1%
Kollektivtrafik 2% Bort med banker 0%
Bättre kollektivtrafik 2% Mer handikappsvänligt 0%

Mer sysselsättning/aktiviteter/ställen för 
ungdomar/barn 1%

Orienteringstavla/skyltar för att hitta 0%
Cykelbanor/cykelparkeringar 0%
Finare offentlig konst/mer konst 0%
Ej förtätning/bygg inte för mycket/bostäder/höghus 0%
Utveckling/nytänkande/utbyggt/ombyggt 1%
Övriga kommentarer 1%
Vet ej/ej svar/nöjd 0%

Finns det något ytterligare som du tycker är viktigt 
för ett väl fungerande Mölnlycke centrum? Andel Andel

Notera: Observera att detta var en 
öppen fråga om kompletterande 
synpunkter och inte en 
utvärderingsfråga med fasta 
svarsalternativ.
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Tabeller nedbrutna på ålder och kön

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Blomsterhandel 60% 82% 53% 74% 77% 83% 71%
Damkläder 34% 76% 43% 60% 54% 63% 55%
Skor 38% 58% 34% 52% 45% 60% 48%
Sportaffär 47% 47% 34% 65% 43% 43% 47%
Hemelektronikhandel 45% 43% 41% 39% 49% 51% 44%
Barnkläder 41% 48% 42% 57% 32% 41% 44%
Bokhandel 38% 50% 32% 43% 42% 69% 44%
Present- och heminredningsbutiker 29% 57% 34% 51% 48% 37% 43%
Herrkläder 39% 43% 28% 40% 47% 51% 41%
Parfym/kosmetikaffärer 7% 19% 17% 14% 4% 17% 13%
Smycken, klockor 7% 13% 10% 4% 12% 16% 10%

Varor/Butiker
Betyg 4-5 Totalt

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år

Kön Ålder

Utbud – viktighet
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Utbud – viktighet

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Restauranger 70% 66% 69% 75% 69% 51% 68%
Caféer 62% 68% 61% 67% 68% 60% 65%
Pubar 30% 23% 14% 32% 33% 17% 27%

Restaurang och café
Betyg 4-5 Man Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 
68 år

Totalt
Kön Ålder

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Livsmedelsbutiker 95% 97% 95% 100% 95% 92% 96%
Systembolag 67% 56% 51% 60% 78% 57% 61%
Tobaks/servicebutiker 36% 30% 30% 27% 48% 31% 33%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år

Dagligvaror
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder
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Utbud – viktighet

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Apotek 91% 98% 90% 97% 96% 96% 94%
Vårdcentral 91% 96% 98% 91% 94% 89% 93%
Tandvård 75% 88% 89% 79% 81% 75% 82%
Optiker 57% 65% 60% 56% 65% 62% 61%
Frisör 51% 68% 56% 56% 64% 68% 60%
Gym 53% 65% 68% 65% 48% 45% 59%
Hälsokost 18% 28% 36% 12% 23% 26% 23%
Skönhetssalong 13% 19% 17% 16% 16% 14% 16%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år

Hälsa, skönhet och friskvård
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder
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Utbud – viktighet

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Bibliotek, kulturhus 80% 95% 84% 89% 90% 88% 87%
Lekplatser 67% 75% 78% 76% 65% 53% 71%
Simhall, ishall, sportanläggningar 65% 74% 77% 74% 57% 60% 69%
Bio, teater 48% 60% 48% 49% 62% 63% 54%
Föreningslokaler 44% 54% 49% 46% 48% 58% 49%
Bowling-/spelhall /lekland 22% 25% 32% 18% 20% 26% 24%
Gallerier 17% 30% 34% 20% 19% 18% 23%

Kultur och nöje, kvälls- och helgaktiviteter
Betyg 4-5 Man Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 
68 år

Totalt
Kön Ålder

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Bank 66% 66% 77% 50% 70% 85% 66%
Skomakeri- och nyckelservice 44% 47% 23% 40% 61% 67% 46%
Begravningsbyråer 22% 33% 35% 23% 20% 43% 28%
Mäklare 25% 25% 30% 24% 21% 27% 25%
Kemtvätt 16% 18% 11% 11% 29% 24% 17%

Service, tjänster och rådgivning
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år
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Utbud – prestation

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Blomsterhandel 74% 83% 71% 87% 84% 69% 79%
Damkläder 29% 29% 28% 32% 27% 24% 29%
Skor 8% 4% 3% 6% 3% 12% 6%
Sportaffär 28% 27% 20% 41% 20% 25% 27%
Hemelektronikhandel 35% 35% 31% 36% 37% 38% 35%
Barnkläder 17% 32% 32% 33% 8% 16% 25%
Bokhandel 34% 39% 34% 47% 31% 35% 37%
Present- och heminredningsbutiker 31% 44% 33% 45% 37% 26% 37%
Herrkläder 6% 4% 4% 6% 2% 6% 5%
Parfym/kosmetikaffärer 10% 9% 4% 14% 6% 13% 9%
Smycken, klockor 6% 7% 9% 8% 0% 5% 6%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år

Varor/butiker
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder
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Utbud – prestation

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Restauranger 22% 26% 22% 16% 24% 40% 24%
Caféer 42% 46% 45% 44% 38% 50% 44%
Pubar 8% 9% 0% 10% 9% 17% 9%

Man Yngre än 
34 år 35-51 år

TotaltRestaurang och café
Betyg 4-5 52-68 år Äldre än 

68 årKvinna

Kön Ålder

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Livsmedelsbutiker 75% 80% 82% 76% 69% 84% 77%
Systembolag 80% 80% 76% 88% 77% 75% 80%
Tobaks/servicebutiker 47% 54% 62% 55% 40% 37% 51%

Man Kvinna Yngre än 
34 år

Totalt
35-51 år

Dagligvaror
Betyg 4-5 52-68 år Äldre än 

68 år

Kön Ålder
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Utbud – prestation

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Apotek 89% 93% 92% 92% 89% 92% 91%
Vårdcentral 68% 71% 79% 63% 66% 71% 70%
Tandvård 77% 82% 90% 80% 74% 67% 79%
Optiker 72% 80% 81% 76% 76% 68% 76%
Frisör 59% 74% 73% 66% 65% 60% 67%
Gym 64% 71% 84% 67% 55% 50% 67%
Hälsokost 22% 32% 38% 18% 22% 29% 27%
Skönhetssalong 24% 37% 41% 29% 21% 25% 31%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år

Hälsa, skönhet och friskvård
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder

Äldre än 
68 år

Page 264 of 756



39

Utbud – prestation

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Bibliotek, kulturhus 79% 89% 84% 89% 80% 83% 84%
Lekplatser 24% 23% 30% 16% 21% 35% 24%
Simhall, ishall, sportanläggningar 18% 16% 18% 15% 20% 17% 17%
Bio, teater 28% 41% 24% 35% 32% 53% 35%
Föreningslokaler 19% 24% 18% 21% 19% 30% 21%
Bowling-/spelhall /lekland 11% 5% 9% 6% 7% 10% 8%
Gallerier 11% 9% 4% 15% 7% 10% 10%

Äldre än 
68 år52-68 år

Kultur och nöje, kvälls- och helgaktiviteter
Betyg 4-5 Totalt

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år

Kön Ålder

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Bank 41% 38% 47% 37% 29% 51% 40%
Skomakeri- och nyckelservice 49% 65% 50% 57% 58% 69% 57%
Begravningsbyråer 36% 53% 38% 52% 36% 49% 44%
Mäklare 49% 63% 51% 65% 51% 50% 56%
Kemtvätt 23% 34% 9% 32% 38% 32% 29%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år

Service, tjänster och rådgivning
Betyg 4-5 TotaltÄldre än 

68 år

Kön Ålder
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Funktioner – viktighet

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilka funktioner är då viktigt för dig att de finns?
Resecentrum/busshållplatser 87% 95% 92% 90% 91% 91% 91%
Park & grönområde 75% 89% 85% 83% 81% 79% 82%
Parkering för bilar - Korttid 80% 83% 76% 87% 82% 78% 82%
Lätt att hitta 69% 87% 76% 76% 81% 81% 78%
Mötesplatser/torg 69% 84% 77% 75% 80% 71% 76%
Parkering för cykel 68% 78% 67% 82% 75% 58% 73%
Sittplatser 65% 80% 75% 72% 69% 74% 72%
Gågata 66% 77% 80% 68% 70% 68% 71%
Öppettider bland butiker 68% 71% 75% 72% 72% 53% 70%
Offentlig toalett 53% 68% 52% 61% 64% 72% 61%
Lekplats 53% 67% 67% 66% 49% 53% 60%
Parkering för bilar - Långtid 46% 59% 56% 50% 52% 55% 53%
Offentlig konst 27% 38% 25% 32% 38% 39% 32%

TotaltBetyg 4-5
Man Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 
68 år

Kön Ålder

Page 266 of 756



41

Funktioner – prestation

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum i dag när det gäller följande funktioner?
Resecentrum/busshållplatser 77% 88% 80% 84% 79% 89% 83%
Park & grönområde 31% 38% 37% 26% 33% 50% 34%
Parkering för bilar - Korttid 57% 58% 65% 50% 56% 62% 57%
Lätt att hitta 78% 79% 75% 80% 75% 86% 78%
Mötesplatser/torg 43% 52% 55% 42% 39% 57% 47%
Parkering för cykel 38% 46% 46% 43% 32% 48% 42%
Sittplatser 36% 46% 49% 37% 30% 57% 41%
Gågata 43% 42% 59% 35% 33% 44% 43%
Öppettider bland butiker 68% 69% 58% 66% 73% 82% 68%
Offentlig toalett 13% 18% 8% 13% 16% 27% 15%
Lekplats 17% 20% 23% 13% 17% 28% 19%
Parkering för bilar - Långtid 36% 45% 45% 39% 34% 45% 41%
Offentlig konst 27% 44% 38% 38% 26% 43% 36%

52-68 år
Betyg 4-5 Totalt

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år Äldre än 

68 år

Kön Ålder
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Besöksfrekvens

Hur ofta besöker du något av följande centrum?
Mölnlycke Centrum 55% 52% 58% 49% 52% 57% 54%
Göteborgs Innerstad 12% 8% 15% 8% 13% 1% 10%
Nordstan 4% 3% 5% 3% 4% 0% 3%
Mölndal Centrum 3% 1% 2% 2% 3% 0% 2%
Frölunda Torg 0% 2% 0% 1% 2% 3% 1%
Allum 1% 0% 0% 1% 0% 2% 1%
Backaplan Göteborg 1% 0% 2% 1% 0% 0% 1%
Kungsmässan 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Besöksfrekvens
Andel som besöker centrum dagligen Totalt

52-68 år Äldre än 
68 årMan Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år

Kön Ålder
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Attityder till centrum

Hur skulle du betygsätta följande centrum totalt sett?
Göteborgs Innerstad 58% 70% 72% 66% 65% 41% 64%
Frölunda Torg 55% 64% 56% 67% 58% 50% 59%
Mölnlycke Centrum 47% 54% 53% 45% 48% 64% 51%
Mölndal Centrum 41% 48% 50% 42% 39% 47% 44%
Kungsmässan 30% 52% 42% 41% 37% 34% 40%
Allum 40% 43% 42% 37% 44% 45% 42%
Nordstan 30% 32% 38% 26% 29% 35% 31%
Backaplan Göteborg 10% 11% 14% 7% 10% 16% 10%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder

Nyttjande av Mölnlycke Centrum

När nyttjar du Mölnlycke centrum?  (Med ”nyttjar” avses användning av utbudet av service och butiker)
Dagtid 64% 72% 64% 61% 67% 94% 68%
Kvällstid 45% 42% 52% 52% 42% 11% 43%
Vardag 77% 84% 74% 82% 80% 91% 81%
Helg 61% 65% 70% 67% 68% 35% 63%

Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år
Andel som nyttjar ofta Totalt

Man Kvinna

Kön Ålder
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Färdmedel till Mölnlycke Centrum

Hur tar du dig till Mölnlycke Centrum idag?
Med bil 72% 74% 58% 86% 76% 63% 73%
Går 37% 47% 48% 36% 43% 43% 42%
Cyklar 18% 30% 15% 34% 30% 7% 24%
Åker kommunalt 17% 18% 31% 7% 17% 18% 17%
Annat 1% 1% 0% 1% 1% 4% 1%
Besöker aldrig Mölnlycke Centrum - - - - - - 0%

Äldre än 
68 årMan Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år 52-68 år
Andel Ja-svar Totalt

Kön Ålder

Hur skulle du vilja ta dig till Mölnlycke Centrum i framtiden?
Med bil 61% 56% 41% 71% 65% 48% 59%
Gå 37% 44% 41% 40% 42% 38% 40%
Cykla 25% 40% 31% 43% 34% 9% 32%
Åka kommunalt 23% 27% 33% 13% 26% 37% 25%
Annat 4% 2% 4% 3% 3% 3% 3%
Vet ej 1% 1% 1% 0% 2% 2% 1%

52-68 år Äldre än 
68 år

Andel Ja-svar Totalt
Man Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år

Kön Ålder
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Fakta om respondenterna

Yngre än 34 år 190 19%
35-51 år 341 34%
52-68 år 252 25%
Äldre än 68 år 205 21%
Vill ej uppge 12 1%

Man 459 46%
Kvinna 541 54%
Annan könsidentitet 0 0%

Hyresrätt 184 18%
Bostadsrätt 154 15%
Villa/radhus 645 65%
Annat 17 2%

Bor du i? Antal

Andel

Andel

Kön Antal

Ålder Antal Andel

Ja 416 42%
Nej 584 58%

Grundskola 81 8%
Gymnasium 256 26%
Högskola/Universitet 593 59%
Annat/Yrkesskola 70 7%

Heltidsarbete 544 54%
Deltidsarbete 86 9%
Pensionär 271 27%
Student 61 6%
Föräldraledig 15 2%
Annat 23 2%

Andel

Vilken är din högsta 
utbildningsnivå? Antal Andel

Vad har du för sysselsättning 
idag? Antal

Finns det barn i hushållet under 
18 år? Antal Andel

Redovisning av bakgrundsvariabler baseras på oviktade data. Page 271 of 756
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Genomförande
Undersökningen har genomförts under perioden april till 
maj 2019 av Origo Group.

Origo Group bildades augusti 2017 och har sin bakgrund i 
bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, 
Scandinfo Marketing Research och MIND Research.

Läs mer på www.origogroup.com.

Projektledare på Origo: Karin Hedelin-Lunden. 

Kontaktperson på Härryda kommun: Hanna Gahnström, 
platsutvecklare på Näringslivsenheten inom Härryda 
kommun.

Fakta om undersökningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-21

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 326      Dnr 2017KS579

Behandling av återremitterat ärende: Stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke 
centrum 

 
Kommunfullmäktige behandlade ärendet om godkännande av stadsbyggnadsstudien för 
Mölnlycke centrum den 17 oktober 2019 § 136 och beslutade att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen och att kommunstyrelsen får i uppdrag att ställa ut stadsbyggnadsstudien 
innan ärendet avgörs.

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ställa ut 
stadsbyggnadsstudien i enlighet med återremissen från kommunfullmäktige.
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ställa ut stadsbyggnadsstudien i enlighet med 
återremissen från kommunfullmäktige.

----------------------
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-10-17

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 136      Dnr 2017KS579

Godkännande av stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum 

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

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

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

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

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 september 2019 § 250.

Kommunfullmäktiges behandling 

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

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

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

Sammanträdesdatum
2019-10-17

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

innan ärendet avgörs.

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

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 19.05-19.15.

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

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

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

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

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes.

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

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

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

Sammanträdesdatum
2019-10-17

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

 

Beslut

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

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

Sammanträdesdatum

2019-10-17

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

Bilaga 1. Voteringsbilaga

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

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Boris Leimar (SD), ledamot X
Patrik Strömsten (SD), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Peter Arvidsson (SD), ledamot X
Anders Johansson (SD), ledamot X
Bengt Johansson (M), ersättare X
Eva Karlsson (M), ersättare X
Tony Wahl (C), ersättare X
Inger Axelsson (KD), ersättare X
Mats Werner (S), ersättare X
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare X
Bengt Hellgren (SD), ersättare X
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X
Cecilia Grebert Flatow (SP), ersättare X
Martin Tengfjord (SP), ersättare X
Resultat 7 43 1
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Försäljning av del av Landvetters-Backa 1:4

9

2019KS639
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Sektorn för samhällsbyggnad
Karl Falck

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-10 2019KS639  253

Försäljning av del av Landvetters-Backa 1:4

Sammanfattning
Härryda kommun har mottagit intresseanmälan gällande förskoletomten på del av 
Landvetters-Backa 1:4 från Jensen Education AB. Intresseanmälan gäller att bedriva 
förskoleverksamhet i kommunen genom byggnation av en ny förskola. Jensen Education 
AB samarbetar med byggbolaget Turako AB vilka avser att uppföra en ny förskola för att 
därefter hyra ut lokalerna till Jensen Education AB. Omfattningen av verksamheten är 
planerad till ca 100 barn när den är fullt utbyggd.

I Strategisk plan 2019-2022, som antogs av kommunfullmäktige den 28 mars 2019 § 46, 
lyfts vikten av att fler utförare ges möjlighet att bygga, äga och driva förskolor i 
kommunen. Jensen Education AB:s initiativ stämmer väl överens med viljeinriktningen i 
den strategiska planen. 

Intresseanmälan, försäljningen och byggnation av skoltomten är hanterad av sektorn för 
samhällsbyggnad med avstämning hos sektorn för utbildning och kultur samt 
förvaltningens grupp för lokalresursplanering. Med stöd av aktuella befolkningsprognoser 
gör förvaltningen bedömningen att det ur ett behovsperspektiv inte finns ett omedelbart 
framtida behov av en ny förskola i Landvetter. Förvaltningen bedömer löpande behovet 
av kommunala förskoleplatser och lokaler och avser att reglera antalet kommunala 
förskoleplatser beroende på hur många barn/föräldrar som väljer den privata utföraren då 
de startat sin verksamhet. 

Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan 
Härryda kommun och Turako Skolfastighet 17 AB, dotterbolag till Turako AB, avseende 
försäljning av del av Landvetters-Backa 1:4. Markområdet ligger inom detaljplanen för 
Landvetters-Backa Östra och uppmäter cirka 7 390 kvm. Köpeskillingen uppgår till 2 000 
000 kronor. Köpeskillingen är baserad på värdering gjord av en oberoende värderare med 
ett uppskattat försäljningspris om 2000 kronor/kvm bruttoarea. Turako Skolfastighet 17 
AB har för avsikt att uppföra en förskola om 1000 kvm. Enligt detaljplanen är det möjligt 
att bebygga fastigheten med 1400 kvm bruttoarea. I det fall Turako Skolfastigheter 17 
AB bygger en större förskola än vad köpeskillingen baseras på ska en tilläggsköpeskilling 
erläggas.

Avtalet blir giltigt under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige genom 
beslut som vinner laga kraft, att Turako Skolfastighet 17 AB har ett giltigt hyresavtal med 
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Jensen Education AB samt att bygglov beviljas för förskoleverksamheten. Samtliga av 
dessa villkor ska vara uppfyllda senast den 30 juni 2021.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och 
Turako Skolfastighet 17 AB enligt föreliggande förslag.

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

Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund

Mark- och bostadschef

Bilagor:
1. Marköverlåtelseavtal
2. Översiktskarta
3. Värdering
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Värdeutlåtande 
Byggrätter för skolverksamhet inom fastighet-
en Härryda Landvetters-Backa 1:4, del av 
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Innehållsförteckning 
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet utgörs av byggrätter för skolverksamhet inom del av fastigheten Härryda Landvetters-
Backa 1:4. 

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Härryda Kommun, genom Karl Falck. 

Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värde-
ringen användas som internt beslutsunderlag samt beslutsunderlag för eventuell försäljning. 

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 2019-06-25. 

Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-
naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtan-
det vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värde-
ringsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade be-
dömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 
som för icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgiva-
ren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller 
ofullständiga. 

Värderingsstandard 
Allmänna villkor för värdeutlåtande gäller (se bifogat dokument). Dessa villkor gäller före villkor enligt punkt 
två och tre nedan.   

Uppdraget har utförts i enlighet med tillämpliga delar av Valuation Practice Statements ("VPS") som 
ingår i RICS Valuation - Global Standards 2017("Red Book") och utfärdats av Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS). 

Page 291 of 756



2019-06-25    Ordernummer: 170 168    
Fastighetsbeteckning: Härryda Landvetters-Backa 1:4, del av  

 

4 (17) 
Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Värderingen har utförts i enlighet med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.  

Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella fastighets-
marknaden, samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett fullvärdigt 
sätt.    

Upplysningar 
Svefa känner inte till någon intressekonflikt i samband med detta uppdrag. 

Grundförutsättningar  
Kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark förutsätts (gäller även då privata markägare initierar 
utveckling av nya byggrätter som föranleder utbyggnad av allmän platsmark).  

Exploatören förutsätts bekosta projektering och uppförande av bebyggelse samt markplanering inom kvar-
tersmark.  

Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för gator/vägar och dylikt på allmän mark ingår, det vill säga 
att de inte kommer att belasta köparen av marken (ingår även normalt i jämförelseköpen). Anslutningsavgif-
ter för VA ingår däremot inte i det bedömda värdet (ingår normalt inte i jämförelseköpen). 

Fördelningen av eventuella övriga kostnader mellan kommun och exploatör förutsätts regleras i exploate-
ringsavtal och har inte vidare beaktats i värderingen 

Syn och värderingsunderlag 
Syn av värderingsobjektets läge utfördes 2019-06-11 av Tobias Cederlund på Svefa.  

Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren: 
• Värderingsobjektets markareal 
• Byggrättens storlek inom värderingsobjektet 
• Detaljplanehandlingar 

 

Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret samt offentlig 
statistik från SCB med flera. 

2. Värderingsobjekt 

Objektstyp 
Inom värderingsobjektet inryms byggrätter för skolverksamhet. 

Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Härryda Kommun. 
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Läge 
Värderingsobjektet är beläget söder om Landvetter i Härryda kommun.  

 

Omgivningen utgörs huvudsakligen av ett område som håller på att exploateras med bostäder samt oex-
ploaterade områden och Landvetter tätort. Service finns närmast i Landvetter tätort. Allmänna kommunikat-
ioner finns i form av buss i Landvetter tätort. Landvetter flygplats ligger på några kilometers avstånd. Större 
trafikleder (RV 40) finns på nära avstånd.  

Areal och markförhållande 
Värderingsobjektet har enligt uppgift från uppdragsgivaren en markareal om cirka 7 000 kvadratmeter. Mar-
ken inom värderingsobjektet är relativt plan och avröjd från träd och buskar. Grundläggningsförhållandena 
bedöms som normala. 

Miljö 
Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden.  

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljö-
belastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   

Värderingsobjektet förutsätts vara fri från belastningar. 
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Rättsliga förhållanden 
Värderingsobjektets status avseende aktuella rättigheter och andelar i samfälligheter har inte närmare stu-
derats. Värderingen förutsätter att det inte finns belastande rättigheter av stor betydelse för genomförbar-
heten av och för ekonomin i en exploatering.  

Planförhållande 
Värderingsobjektet omfattas av detaljplan, från 2014-12-15.  

 

Planbestämmelserna anger skola med en högsta byggnadsarea om 1 400 kvadratmeter. Enligt uppdrags-
givaren ska endast 1 400 kvadratmeter beaktats trots att ingen vånings- eller höjdbegränsning finns i pla-
nen.  

3. Marknadsanalys 

Makroekonomi 

Svensk ekonomi 
Svensk ekonomi befinner sig fortsatt i högkonjunktur, men den goda utvecklingen väntas mattas av.  

En expansiv finanspolitik, en stark arbetsmarknad och en fortsatt ekonomisk återhämtning i omvärlden 
bidrog till att tillväxten för BNP väntas uppgå till ca 2,2 % för 2018. Offentlig konsumtion och hushållens 
investeringar har legat bakom en stor del av senare års starka tillväxt, men dess bidrag till BNP har mins-
kat. Istället utgör exporten, stärkt av den svaga svenska kronan och goda investeringskonjunkturen i om-
världen, en allt viktigare del av BNP. Prognosen för 2019 och 2020 ligger 1,3 respektive 1,5 %, till stor del 
också beroende av en mer normaliserad penningpolitik och förväntningar om åtstramningar inom finanspo-
litiken. 

Den osäkra situationen på privatbostadsmarknaden utgör en osäkerhetsfaktor för svensk ekonomi (bo-
stadsinvesteringarna, som utgör en betydande del av BNP, har också minskat markant under 2018 och 
inledningen av 2019). En bestående nedgång på marknaden skulle få märkbart negativa konsekvenser för 
både konsumtion och investeringar, med följdeffekter på hela ekonomin.  
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Sverige står inför stora demografiska utmaningar vilket väntas sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och 
politik framöver. Stora krav ställs på utbyggnad av social infrastruktur med särskilda boenden, för-
skola/skola samt hälso- och sjukvård. Om den offentliga sektorns åtagande ska bibehållas talar de demo-
grafiska utmaningarna för stigande utgifter vilket riskerar att slå tillbaka på tillväxten.  

Det politiska läget bedöms, trots ny regering, vara fortsatt osäkert vilket medför att det också är osäkert hur 
den ekonomiska politiken för 2019 kommer att se ut. Åtstramningar av finanspolitiken är dock sannolikt att 
vänta.  

Riksbanken beslutade i december att höja reporäntan med 0,25 procentenheter, till -0,25 % (lämnades 
senare oförändrad vid mötena i februari och april). Konjunkturen är fortsatt stark med goda förutsättningar 
för att inflationen ska stabiliseras kring målet om 2 %. Behovet av en fortsatt expansiv penningpolitik be-
döms dock kvarstå. Nästa höjning sker sannolikt först mot slutet av året eller under början av 2020 (därefter 
väntas fortsatta räntehöjningar ske i en något långsammare takt än vad som tidigare sett som rimligt).  

 Riksbanken fortsätter att varna för hushållens höga och stigande skuldsättning, något de anser bör hante-
ras med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen. I detta sammanhang är 
det emellertid värt att notera att hushållens sparande ligger på fortsatt hög nivå, till stor del för att ta höjd 
inför kommande räntehöjningar (och då behovet av att amortera). 

Trots höjningen kvarstår en risk att Sverige går in i nästa lågkonjunktur med begränsade möjligheter att då 
kunna påverka utvecklingen. Kommer reporäntan hinna ”återställas” till normalnivå innan nästa lågkonjunk-

tur? 

Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark. Den goda utvecklingen väntas fortsätta, men i något lång-
sammare takt. Under 2019 och 2020 väntas sysselsättningen öka med 65 000 respektive 46 000 personer. 
Arbetslösheten väntas dock öka något, från 6,4 % 2018 (prognos, att jämföra med 6,7 % 2017) till 6,5 re-
spektive 6,7 % för 2019 och 2020. Detta förklaras av en fortsatt ökning av arbetskraften, till stor del med 
personer som står långt från arbetsmarknaden. Bristen på utbildad arbetskraft medför att nyanställningar 
bromsar samtidigt som högkonjunkturen går in i en mer mogen fas vilket successivt dämpar efterfrågan av 
arbetskraft och tillväxten av nya jobb.  

Antalet jobb blir fler i hela Sverige, men storstadsregionerna väntas stå för den tydligaste tillväxten på 
grund av en diversifierad arbetsmarknad, välutbildad arbetskraft och stark tjänstesektor. Sysselsättnings-
ökningen väntas till största del ske bland utrikes födda, till vilka 8 av 10 nya jobb väntas gå (det är också 
inom denna grupp där huvuddelen av den lediga arbetskraften finns, för inrikes födda ligger arbetslösheten 
på historiskt låga nivåer). Arbetsmarknaden väntas emellertid vara fortsatt polariserad där grupper med 
utsatt ställning på arbetsmarknaden har svårt att hitta anställning.  

Utmaningarna på arbetsmarknaden – och då främst brist på utbildad arbetskraft – ställer stora krav på ökad 
utbildning, ökad rörlighet och subventionerade anställningar för att skapa förutsättningar för fortsatt ökad 
sysselsättning och tillväxt.  

Härryda kommun 

Befolkning 
Befolkningen i Härryda uppgick vid årsskiftet 2018/2019 till 37 802 invånare, en ökning med drygt 1,0% 
sedan föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i 
tabellen nedan. 
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Befolkning 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Härryda 34 007 34 463 34 854 35 223 35 732 36 291 36 651 37 108 37 412 37 802
Tillväxt, Härryda 1,3% 1,3% 1,1% 1,1% 1,4% 1,6% 1,0% 1,2% 0,8% 1,0%
Tillväxt, Sverige 0,9% 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1%  

Källa: SCB 

Befolkningsutveckling 

Källa: SCB 

I nedanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras 
andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer som är 5-14 år samt 35-54 år 
är högre än riket i övrigt. 

Åldersfördelning på befolkningen 

 
Källa: SCB   

Medelinkomsten i Härryda är generellt högre än riket i stort, något som gäller inom samtliga ålderskatego-
rier med undantag av åldern 20-29 år. 

Ålder Kommunen [tkr] Länet [tkr] Riket [tkr] 
20-24 år 165,6 164,4 155,4 
25-29 år 244,0 240,7 237,0 
30-44 år 401,0 330,0 334,9 
45-64 år 450,4 378,8 383,8 
65+ år 275,6 245,8 249,6 
Totalt 20+ år 364,9 302,3 305,1 
 Källa: SCB   
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Arbetslöshet  
Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2018 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet 
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Härryda till 3,1 % vilket kan jämföras 
med Västra Götalands län som har en arbetslöshet om 6,2 % och riket i stort som har en arbetslöshet om 
7,0 %. 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i procent av befolkningen 

 
Källa: Arbetsförmedlingen 

Näringsliv 
Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger på transport och magasinering samt tillverkning och utvinning.  

Andel anställda per näringsgren 

 
Källa: SCB 

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Härryda 
på plats 15 i rankingen för 2018.    
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Fastighetsmarknad 

Investerarmarknad 
Transaktionsvolymen för 2018 bedöms till cirka 150 mdkr (avser transaktioner >10 mkr). Sett på årsbasis 
indikerar detta förvisso en minskning jämfört med 2017, då transaktionsvolymen uppgick till cirka 180 mdkr 
på årsbasis, med det bedöms fortfarande som en relativt god omsättningsvolym.     

Till köparna hör främst svenska investerare, men även utländska aktörer visar intresse för den svenska 
fastighetsmarknaden. Utländska aktörer har generellt ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel 

av investeringarna i storstäderna, och särskilt då i Stockholm, eller genom nischade portföljer. 

Bostadsfastigheter utgör som tidigare det stora segmentet med ett stort intresse på i princip samtliga del-
marknader och även för olika typer av nischade boenden. Logistik/lager upplever en fortsatt stark efterfrå-
gan, såväl vad gäller transaktioner som nyproduktion. Marknaden för hotellfastigheter är stark med hög 
investeringsvolym och sjunkande direktavkastningskrav. Externhandel och livsmedelshandel har sett en 
stark utveckling under senare år, men denna bedöms nu ha dämpats något. Samhällsfastigheter är fortsatt 
attraktiva investeringsobjekt. Detta visar sig också i ett stort intresse för kontorsfastigheter med hyresgäst 
från offentlig sektor (som egentligen inte utgör en samhällsfastighet, men kombinerar fördelar från såväl 
detta segment som för kontorsmarknaden i stort). 

Med låga direktavkastningskrav – och stor konkurrens om det förhållandevis begränsade utbudet av kvali-
tativa objekt – har investerare under senare år i allt större utsträckning sökt sig till vad som tidigare ansetts 
vara sekundära marknader/objekt.  

Inom vissa delmarknader bedöms finnas viss potential för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav, men 
överlag bedöms den goda utvecklingen ha planat ut. Framöver bedöms värdetillväxten främst komma från 
stigande hyror, snarare än sjunkande direktavkastningskrav.  

Fastighetsmarknaden bedöms överlag vara fortsatt stark, men något avvaktande, under det kommande 
året. Det kvarstår en underliggande ”politisk osäkerhet” på investeringsmarknaden (ränteavdragsbegräns-

ningar, paketeringsutredningen) som skapar viss oro och osäkerhet på den kommersiella fastighetsmark-
naden. 

Risk för stigande avkastningskrav under de kommande sex månaderna bedöms främst finnas för objekt 
med investeringsbehov (moderniserings-/anpassningsbehov, eftersatt underhåll) på svaga delmarknader. 
Med stigande räntor framöver torde detta även reflekteras i direktavkastningskraven.   

Marknaden för byggrätter, främst vad gäller bostadsändamål inom storstads-/regionala tillväxtmarknader, 
har bromsat in på grund av en svagare utveckling på privatmarknaden i kombination med tidigare stigande 
bygg- och exploateringskostnader.  

Såväl banker som fastighetsbolag har överlag en något mer negativ syn på kreditmarknaden sedan slutet 
Q4 2018. De stora, etablerade fastighetsbolagen och institutionerna har dock fortsatt relativt lätt att erhålla 
finansiering, särskilt för kvalitativa objekt. För projektfastigheter och till viss del handelsfastigheter samt för 
mindre aktörer är kreditmarknaden emellertid mer restriktiv. 
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Marknadsförutsättningar – Skola / Förskola  
Fastigheter som inrymmer lokaler för olika typer av skola och omsorg är ett attraktivt segment på fastig-
hetsmarknaden. Direktavkastningskraven har sjunkit under senare år. Trots den goda utvecklingen bedöms 
det fortfarande finnas viss potential, om än begränsad, för ytterligare press nedåt på avkastningskraven. 

Merparten av beståndet ägs fortfarande av kommunerna, som också är de stora hyresgästerna. Under 
senare år har emellertid transaktionsaktiviteten ökat då andelen privata verksamheter blivit allt fler och 
vissa kommuner valt att sälja delar av sina bestånd (för att investera i själva kärnverksamheten, snarare än 
i fastighetsägande).  

För mindre enheter är det vanligt med egenanvändare, det vill säga att fastighetsägaren också bedriver 
verksamheten i fastigheten. För egenanvändare är lokalernas anpassning till aktuell/avsedd verksamhet 
det viktiga, inte driftnetto och direktavkastning. Det har också vanligt att privata aktörer uppför lokaler direkt 
till den egna verksamheten, särskilt vad gäller förskolor.  

Vad gäller säljarnas motiv handlar det ofta om att erhålla kapital till andra investeringar (offentliga aktörer), 
att verksamheten läggs ner eller får ändrade förutsättningar (egenanvändare, offentliga aktörer) eller att 
renodla beståndet (privata aktörer).  

Debatten kring privatiserad skola/omsorg och vinstbegränsningar kan komma att leda till ett minskat in-
tresse för skol- och omsorgsfastigheter, och särskilt för objekt med hyresgäster från privat sektor. Denna 
typ av politisk risk är svår för investerare att hantera.  

En stor andel av skol- och omsorgsfastigheter ägs av egenanvändare eller kommunen vilket begränsar 
hyresmarknaden då dessa lokaler inte hyrs ut på den externa marknaden. Eventuella hyresavtal är ofta så 
kallade internhyresavtal där hyran inte nödvändigtvis är satt utifrån marknadsmässiga villkor. Inslaget av 
privata verksamheter har ökat rörligheten på marknaden, men är också förknippad med viss risk. På lång 
sikt styrs marknaden främst av elevunderlaget, som i sin tur är beroende av befolkningsutvecklingen och 
barnkullarnas storlek i närområdet.  

Marknadsmässiga hyrorna varierar inom ett stort intervall, till stor del beroende på lokalernas anpassning 
till aktuell verksamhet (funktionalitet), genomförda investeringar, hyresavtalets löptid och ansvars-
/kostnadsfördelning mellan hyresgäst och fastighetsägare, med mera. Marknaden är inte lika konjunkturs-
beroende som för kommersiella lokaler i övrigt. Några betydande upp- eller nedgångar på hyresmarknaden 
är därmed svåra att notera. 

Den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms vara mycket låg. Risk för långsiktiga vakanser upp-
kommer främst om lokalerna inte längre är ändamålsenlig för aktuell verksamhet. Då blir möjlig alternativ-
användning av stor vikt. Då lokalerna ofta är uppförda direkt för aktuell verksamhet, eller specialanpassade 
i efterhand, kan kostnaderna för omställning till annan verksamhet vara betydande. 

Lokala och värderingsobjektets marknadsförutsättningar 
Ett nytt samhälle, Landvetter södra lokaliserat med närhet till flygplatsen, planeras i Härryda kommun. Idén 
är att bygga ett hållbart samhälle från grunden och närheten till den kommande järnvägen mellan Göteborg 
och Borås, med stopp vid Landvetter Flygplats, bedöms som en av de stora drivkrafterna för att utveckla 
fler bostäder när pendlingsmöjligheten blir bättre. I samhället beräknas 25 000 invånare komma att bo och 
byggherrarna som fått ansvar att utveckla området består av GBJ Bygg, Riksbyggen, Serneke/Semrén & 
Månsson, Skanska Sverige/Boklok, Veidekke Bostad och Wallenstam. Inflytt planeras 2024. 
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Värderingsobjektets mikroläge bedöms sammantaget som bra. Närområdet som håller på att exploateras 
med fler bostäder bedöms medföra goda förutsättningar för att bedriva en ändamålsenlig skolverksamhet. 
Vidare är området lättillgängligt. 

Värdet av en byggrätt för skola är i stor utsträckning beroende av det eller de avtal som ofta träffas mellan 
en köpare/exploatör och den huvudman som efter färdigställandet ska driva skolverksamheten. I denna 
värdebedömning bör en rimlig utgångspunkt vara att en eller flera intressenter finns vad gäller den färdigut-
vecklade skolfastigheten, eller att det åtminstone finns ett allmänt behov av en ny skola i området, men att 
något avtal ännu inte har förhandlats eller tecknats mellan parterna. 

4. Värderingsmetodik  
Definition av marknadsvärde 
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. 

Metodtillämpning  
Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförel-
ser görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt. Som komplement an-
vänds ofta en exploateringskalkyl, där slutsatser om objektets värde dras utifrån dess värde i färdigställt 
skick minskat med beräknade exploateringskostnader och vinst.  

I sammanvägningen av metodernas resultat läggs i normalfallet störst vikt vid ortsprismetoden, medan 
bedömningen enligt exploateringskalkylen är behäftad med större osäkerhet och i huvudsak får ses som 
kontrollmetod. 

I förevarande fall tillämpas enbart ortsprismetoden. 

Ortsprismetod 
Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, 
exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäststruktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling 
som skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende 
på en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde.  

5. Värdering 

Ortsprismetod  
I värdebedömningen tas hänsyn till de skillnader som finns mellan jämförelseköpen och värderingsobjektet 
vad gäller bland annat läge, storlek, exploateringsgrad, planförutsättningar, exploateringskostnader och 
särskilda planförutsättningar i förhållande till ortsprismaterialet. Vidare tas hänsyn till prisutvecklingen efter 
respektive objekts köpetidpunkt. 

Antalet genomförda försäljningar av tomtmark avsedd för skolverksamhet är begränsat. Under senare år 
har vi fått kännedom om ett antal köp i Göteborgsregionen, vilka analyseras nedan: 
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Köp Nr. Kommun 
& Område Areal Köpdatum Planförhållanden Byggrätt enligt 

plan (alt st BTA) 
Köpesumma  

(kr/st alt BTA) 

Köpesumma  
(kr/kvm marka-

real) 

999 Alingsås 
Stadsskogen  3 695 april-08 

DP med en byggrätt om 1 
100 kvm BTA centrum, vård, 

skola, bostäder. På fastig-
heten uppfördes sedan en 

förskola. 

 1 100  1 169   348 

1000 Alingsås 
Ingared  14 585 oktober-08 

DP med en byggrätt om 1 
100 kvm bostäder, vård, 

skola. På fastigheten upp-
fördes en förskola. 

 1 100  1 273   96 

1075 Göteborg 
Kvillebäcken  maj-10 Flera detaljplaner i Kville-

bäcken   1  1 100  

2228 Göteborg 
Gårdsten  1 973 december-14 

Äldre DP med byggrätt för 
förskola. Den ursprungliga 
byggnaden är riven och en 

ny med fem avdelningar 
motsvarande en bruttoarea 
om cirka 1 100 kvadratme-

ter planeras. 

 1 100   909   507 

1849 Göteborg 
Kvibergs Ängar  4 445 oktober-15 

Detaljplaneförslag anger 
skoländamål i två plan. 

Bedömd byggrätt cirka 3 
200 kvadratmeter BTA. 
Exploateringsavtalet är 

villkorat av att detaljplan 
vinner laga kraft. 

 3 200   418   301 

1854 Partille 
Sävedalen  3 570 april-16 

DP för expansion av för-
skola. Tillåten byggnation 

950 kvadratmeter i två plan 
plus 100 kvadratmeter i ett 
plan. Kommunen bekostar 
utbyggnad av allmän plats 

för 500 000 kronor. 

 2 000  3 120  1 748 

3153 Göteborg 
Lindholmen  december-17 

11 000 kvadratmeter bygg-
rätter för Gymnasieskola 

samt centrumhandel 
 11 000  3 936  

4212 Göteborg 
Kungsladugård  september-

18 

Direktmarkanvisning för 
förskola (3 000 kr/kvm 

BTA) samt studentbostä-
der. 

1 3 000  

 

Försäljningarna har genomförts i intervallet cirka 400 - 3 900 kr/kvm bruttoarea (BTA) med ett genomsnitt 
om cirka 1 700 kr/kvm BTA. Sett till pris per kvadratmeter tomtareal (TA) varierar köpeskillingarna mellan 
cirka 100 och 1 800 kr/kvm med ett genomsnitt om cirka 600 kr/kvm. Att beakta till ovanstående jämförel-
seköp är den prisutveckling som varit på marknaden för Samhällsfastigheter (bebyggda) under jämförelse-
perioden.  

Att notera till ovanstående köp är att köp nr 1854 avser Partillebo AB:s förvärv av tomt för förskola i Säve-
dalen för cirka 1 750 kr/kvm TA respektive cirka 3 100 kr/kvm BTA. Säljare är Partille kommun (ägare av 
Partillebo). Köp 1849 avser Skanskas försäljning av skoltomt till Göteborgs Stad på Kvibergs ängar för cirka 
300 kr/kvm TA respektive 420 kr/kvm BTA (affären genomfördes som ett byte). Den högsta noterade köpe-
skillingen avser en affär mellan Göteborgs kommun och Älvstranden Utveckling AB.  
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Utöver dessa köp har Svefa kännedom om att Hemsö under april månad 2018 genom fastighetsreglering 
förvärvat byggrätter för vård och skola i Sandarna, Göteborg, av Göteborgs Stad. Priset motsvarar cirka 
4 300 kr/kvm ljus BTA (ovan mark). Värt att notera att det är en stor del mörk BTA, troligen idrottshall under 
mark/i berget, som är hyresbärande. Räknas även denna yta med ligger priset på cirka 3 000 kr/kvm BTA. 
Utöver detta utgår ett exploateringsbidrag om cirka 300 kr/kvm BTA, vilket ska motsvara kommunens kost-
nad för projektering, byggledning, utförande m.m. av kommunaltekniska anläggningar på allmän platsmark. 
Ersättningen har i kommunens värdebedömning uppskattats vara lika för de båda segmenten. Läget be-
döms som mycket attraktivt för ändamålet och det bedöms finnas underskott av lokaler för särskilt skola i 
närområdet.  

Antalet jämförelseköp är få varför vi nedan presenterar ett urval av för Svefa kända och nyligen genomförda 
transaktioner avseende byggrätt för skoländamål. Transaktionerna har genomförts under 2016 – 2019 och 
urvalsområdet är objekt belägna i Stockholmsregionen och Stor-Malmöregionen.  
 

• I februari 2019 sålde Huddinge kommun fastigheten Huddinge Utsälje 1:101 till Huddinge Sam-
hällsfastigheter för en köpeskilling om cirka 3 900 000 kronor. Priset motsvarade cirka 630 kr/kvm 
TA.  

• I augusti 2018 sålde K-Fast fastigheten Hässleholm Intendenten 6 till Hässleholms kommun. Den 
totala köpeskillingen uppgick till cirka 4 800 000 kronor och fastigheten bedöms inrymma 6 800 
kvadratmeter BTA planlagd byggrätt för skoländamål. Priset motsvarar cirka 700 kr/kvm BTA och 
470 kr/kvm TA.  

• I maj 2018 markanvisade Järfälla kommun ett område för skollokaler inom bostadskvarter i Bark-
bystaden 3 till Byggvesta AB. Priset motsvarade 2 500 kr/kvm BTA.  

• I januari 2018 sålde Huddinge kommun fastigheten Huddinge Aludden 8 som nyligen planlagts för 
att medge förskoleändamål i två plan till Huddinge Samhällsfastigheter för en köpeskilling om cirka 
3 200 000 kronor. Priset motsvarade cirka 630 kr/kvm TA.  

• I november 2017 sålde en privatperson del av fastigheten Lund Sandby 64:1 till Lunds kommun. 
Den totala köpeskillingen uppgick till cirka 4 500 000. Priset motsvarar cirka 275 kr/kvm TA.  

• I maj 2017 tilldelad Staffanstorps kommun del av fastigheten Staffanstorp Stanstorp 6:1 till Hemsö 
genom markanvisning i syfte om att uppföra skola för cirka 600 elever och förskola för 120 barn. 
Det totala priset uppgick till cirka 15 000 000 kronor. Priset motsvarar cirka och 1 000 kr/kvm TA.  

• I april 2017 träffade Haninge kommun och Turbinen Fastigheter AB en överenskommelse om en 
markanvisning för förskola och F-6 till ett pris motsvarande 2 000 kr/kvm BTA. Det markanvisade 
området delas upp i Fastighet 1 och Fastighet 2. På F1 skall förskola för minst 120 barn och för F-
6 minst 350 barn. 

• I Huddinge träffade Huddinge kommun och Wästbygg Projektutveckling AB i mars 2017 en över-
enskommelse gällande tomträttsupplåtelse för del av fastigheten Visättra 1:5. Berört upplåtelseom-
råde, om cirka 6 400 kvadratmeter, avses upplåtas med tomträtt för skoländamål. Tomträttsavgäl-
den uppgår till 217 000 kr/år, vilket är baserat på ett markvärde om 615 kr/kvm tomareal. Vid nytt-
jande av friköpsoption skall köpeskillingen uppgå till 4 000 000 kr. Enligt upprättat tomträttsavtal 
omfattar fastigheten en maximal byggrätt om 1 200 kvadratmeter BTA, vilket ger ett pris om  
3 333 kr/kvm BTA. Förskolan, vilken skall hyras ut till en privat aktör, är tänkt att inrymma cirka 125 
platser. 
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• I Danderyd sålde Danderyds kommun i januari 2017 byggrätter för utveckling av Eneby torg med 
förskola, handel och bostäder. Köpare var Patriam AB och byggrättspriset för förskolan uppgick till 
5 000 kr/kvm BTA. 

• I Jakobsberg genomförde Järfälla kommun i januari 2017 en markanvisning för skoländamål. Sko-
lan avses omfatta cirka 4 200 kvadratmeter lokalyta och inrymma cirka 420 elever. Köpare var 
Hemfosa och priset uppgick till 2 000 kr/kvm BTA. 

• I Nacka förvärvade Wallenstam i januari 2017 en byggrätt för skola om 2 200 kvadratmeter BTA 
belägen vid Älta centrum. Säljare var Nacka kommun och priset motsvarar cirka 2 840 kr/kvm BTA 

• I januari 2017 tog Malmö Stad beslut om att förvärva del av fastigheten Malmö Hamnen 21:149 
(Varvsstaden). Säljare var Varvsstaden AB (Fastighets AB Balder och Peab Fastighetsutveckling 
Sverige AB). Detaljplanen möjliggör skola för cirka 550 elever och förskola för cirka 80 barn. Tom-
ten är cirka 11 150 kvadratmeter och detaljplanen möjliggör en bebyggelse om 8 500 kvadratmeter 
BTA för skola och 850 kvadratmeter BTA för förskola. Köpeskillingen uppgick till 45 000 000 kro-
nor, motsvarande drygt 4 000 kr/kvm tomtarea eller 4 800 kr/kvm BTA.   

• I Staffanstorp har Hemsö (via bolag) förvärvat Staffanstorp Stora Uppåkra 12:303 i Hjärup i syfte 
att uppföra en skola (F-6) och idrottshall för 420 elever (lagfaret köp, juni-16). Säljare var 
Staffanstorps Kommun. Projektet omfattar ca 5 700 kvadratmeter på en tomt om drygt 15 900 
kvadratmeter. Staffanstorps Kommun har tecknat ett 25-årsavtal till ett hyresvärde om 16 mkr/år, 
motsvarande ca 2 800 kr/kvm. Köpeskillingen för byggrätten uppgick till 12 675 000 kronor motsva-
rande ca 800 kr/kvm tomtareal eller drygt 2 200 kr/kvm BTA.  

• I Staffanstorp har Hemsö i april/maj 2017 tilldelats en markanvisning (protokoll, Kommunstyrelsen) 
avseende del av Staffanstorp Stanstorp 6:1 (Vikhem) i syfte att uppföra en F-6/F-9-skola för 550 – 
600 elever och en förskola för 120 barn. Aktuell del av fastigheten omfattar cirka 15 000 kvadrat-
meter. Köpeskillingen har fastställts till 1 000 kr/kvm tomtareal. Marköverlåtelseavtal ska tecknas 
efter att detaljplan vunnit laga kraft. 

• I Helsingborg beslutade Helsingborgs Stad i september/oktober 2016 om tre separata överlåtelser 
avseende mark för förskola/skola.  

Överlåtelserna avsåg: 
- Prisman 4 (Ramlösa), Midroc, ca 3 000 kvm, ca 1 200 kr/kvm tomtareal 
- Havsmannen 4 (Råå), GS Fastigheter, ca 2 250 kvm, ca 3 860 kr/kvm BTA eller ca 1 200 

kr/kvm tomtareal 
- Tenoren 1 (Ödåkra), Brinova, ca 2 800 kvm, ca 2 840 kr/kvm BTA eller ca 1 030 kr/kvm tomta-

real 

• I Järfälla, Jakobsberg, såldes under våren 2016 en byggrätt för skoländamål med en tomtareal om  
4 742 kvadratmeter. Fastigheten är belägen i norra Jakobsberg. Säljare var Järfälla kommun och 
köpare var Turako Skolfastighet 7 AB. Köpeskillingen uppgick till 2 100 000 kronor. Högsta tillåtna 
byggnadsarea är 1 300 kvadratmeter BYA. Med högst en tillåten våning motsvarar tillåten använd-
ning cirka 1 300 kvadratmeter ljus BTA. Köpeskillingen motsvarade således cirka 1 615 kr/kvm 
BTA eller 443 kr/kvm tomtareal. Möjlig exploateringsgrad är cirka 0,27. 
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De i text ovan redovisade transaktionerna har genomförts till en köpeskilling varierande mellan cirka 1 600 
– 5 000 kr/kvm BTA och 440 – 1 200 kr/kvm TA. Det kan kommenteras att 5 000 kr/kvm BTA avser en 
toppnotering i Danderyd. 

På grund av värderingsobjektets lokalisering har det har även bedömts vara intressant att titta mer på vär-
det per tomtareal i försäljningar genomförda senaste åren i Västra Götaland. En ortsprisundersökning av 
försäljningar av mark för skoländamål i Västra Götalands län från och med 2014 har genomförts. 10 köp 
noteras, och de flesta avser förskolor. Köpen har genomförts till priser mellan cirka 200 – 1 800 kr/kvm 
tomtareal (TA). Högsta och lägsta noteringar får ses som avvikande, merparten av köpen ligger mellan 300 
- 550 kr/kvm TA. Prisutvecklingen för denna typ av mark bedöms ha varit klart positiv i takt med att intresset 
för samhällsfastigheter har ökat. 

Resultat 
Att beakta gällande ortsprismaterialet är att eventuella övriga, och möjligen prispåverkande, avtalsförhål-
landen, exempelvis entreprenad- och/eller hyresavtal, som eventuellt kan ha funnits mellan parterna inte är 
kända för de jämförelseköp som redovisas ovan. 

Utifrån ovan redovisat ortsprismaterial bedöms marknadsvärdet ligga inom intervallet 1 750 – 2 250 kr/kvm 
BTA, vilket i detta fall motsvarar 350 – 450 kr/kvm TA. 
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6. Slutsatser 

Resultat 
Ortsprismetoden   cirka 2 500 000 – 3 200 000 kronor 

Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid 
värdetidpunkten 2019-06-25 till: 

2 800 000 kronor 
Två miljoner åttahundratusen kronor 

Vilket motsvarar 2 000 kr/kvm BTA och 400 kr/kvm TA. 

Göteborg 2019-06-25 

 

 

Tobias Cederlund  Erik Norrman 
Civilingenjör    RICS, Registered Valuer 

av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 

Bilagor 
Bilaga  Foton 
Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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   2017-01-18 Ver 3 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej
rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.Datum:  10.10.2019

Skala:  1:10000 200 m Page 309 of 756

karfal_1
Oval



Avsiktsförklaring med KB Myran gällande 
gymnastik- och trampolinhall

10

2019KS482
   

Page 310 of 756



Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Per-Arne Larsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-12-18 2019KS482  011

Avsiktsförklaring med KB Myran gällande gymnastik- och 
trampolinhall

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2019 i § 122 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att fatta beslut om placering för gymnastik- och trampolinhall. Utifrån uppdraget 
skulle en översyn genomföras gällande att placera gymnastik- och trampolinhallen i 
Wallenstams lokaler i området Mölnlycke fabriker. Utifrån resultatet av översynen skulle 
avtal undertecknas.

Översyn är genomförd och utifrån den föreslås att Härryda kommun ingår en 
avsiktsförklaring med KB Myran som ägs av Wallenstam AB. Kommunen har för avsikt 
att köpa gymnastik- och trampolinhallen som Wallenstam uppför samt hyra 
omklädningsrum och kanslilokaler i direkt anslutning till hallarna.

Förvaltningen har upprättat förslag till avsiktsförklaring mellan Härryda kommun och KB 
Myran gällande gymnastik- och trampolinhall. 

Avsiktsförklaringen är endast avsedd att utgöra underlag för vidare förhandlingar mellan 
parterna och är inte avsedd att utgöra något bindande avtal om överlåtelse eller 
förhyrning. Färdiga avtal för beslut i kommunfullmäktige ska vara klara under kvartal 1, 
2020

Tillträde ska enligt avsiktsförklaringen ske den 1 juli 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner beslut om placering av gymnastik- och trampolinhall i 
Wallenstams lokaler i området Mölnlycke fabriker.

Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring mellan Härryda kommun och KB Myran 
gällande gymnastik- och trampolinhall enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att underteckna avsiktsförklaringen.
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Per-Arne Larsson
Sektorschef

Bilaga:
Avsiktsförklaring med KB Myran AB gällande gymnastik- och trampolinhall

Bygglovshandlingar (Bilaga 1 till avsiktsförklaringen)

Utrustningsbeskrivning (Bilaga 2 till avsiktsförklaringen)

Planritning Pixbo/Sacro (Bilaga 3 till avsiktsförklaringen)

§122/2019 Kf; Upphävande av beslut om placering av gymnastik- och trampolinhall samt 
uppdrag gällande ny placering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-09-19

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 122      Dnr 2019KS482

Upphävande av beslut om placering av gymnastik- och trampolinhall 
samt uppdrag gällande ny placering 

 
Från Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) föreligger skrivelse daterad den 19 augusti 2019 
gällande upphävande av beslut om placering av gymnastik- och trampolinhall samt uppdrag 
gällande ny placering.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 § 208 att godkänna placering av 
gymnastik- och trampolinhall vid Öjersjövägen, Mölnlycke företagspark. Därefter har en ny 
möjlighet öppnats för etablering av gymnastik- och trampolinhall i Wallenstams lokaler i 
området Mölnlycke fabriker. Att ändra placering av hallen till Wallenstams lokaler är att 
föredra eftersom tillgängligheten för framför allt ungdomar bedöms vara väsentligt bättre. 
Dessutom förväntas lokalisering innebära möjligheter till samplanering av arbetet med och 
driften av Wallenstam Arena.

Dialog har förts och kommer att fortsätta med berörda föreningar. De är positiva till det nya 
förslaget på lokalisering. De underlag gällande hallen som tagits fram i samverkan med 
föreningarna kommer att användas i det fortsatta arbetet.
Inriktningen bör vara att kommunen inledningsvis hyr hallen med en option att förhandla om 
ett eventuellt köp. De ekonomiska villkoren samt eventuella budgetkonsekvenser är 
naturligtvis centrala för uppdraget.
Utifrån resultatet av uppdraget kommer beslut och undertecknande av avtal ske enligt 
gällande reglementen och delegationsordningar.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 augusti 2019 § 216.

Kommunfullmäktiges behandling 

Yttrande
Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S).

Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunfullmäktige upphäver beslut fattat den 17 december 2018 § 
208 om att godkänna ny placering av gymnastik- och trampolinhall. Vidare yrkar han att 
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fatta beslut om placering för gymnastik- 
och trampolinhall.

Propositionsordning
Ordföranden redovisar att han kommer ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-09-19

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Per Vorbergs yrkande i sin helhet.

Proposition
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Per Vorbergs yrkande finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Beslut

Kommunfullmäktige upphäver beslut fattat den 17 december 2018 § 208 om att godkänna ny 
placering av gymnastik- och trampolinhall.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fatta beslut om placering för gymnastik- 
och trampolinhall.

----------------------
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Anders Lagerkvist

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-11-28 2019KS761  052

Begäran om startbesked för investeringar IT-infrastruktur

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2019 i § 308 att vissa investeringsprojekt 
kräver beviljande av startbesked. 

I investeringsbudget/plan 2020-2024 finns 6720 tkr avsatta för IT-infrastruktur för 2020 
(se rad 448). IT-funktionen begär startbesked för IT-investeringar gällande följande fem 
områden; nätverksswitchar, accesspunkter, server och lagring, identitetslösning samt 
backuplösning. Totalt beräknas åtgärderna kosta 4420 tkr.

Förvaltningen avser att återkomma med ärende om förslag till beslut om startbesked om 
ytterligare behov av IT-investeringar uppkommer.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar startbesked för IT-investeringar gällande följande fem 
områden; nätverksswitchar, accesspunkter, server och lagring, identitetslösning samt 
backuplösning.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2019 i § 308 att vissa investeringsprojekt 
kräver beviljande av startbesked. 

I investeringsbudget/plan 2020-2024 finns 6720 tkr avsatta för IT-infrastruktur för 2020 
(se rad 448). IT-funktionen begär startbesked för IT-investeringar gällande följande fem 
områden; nätverksswitchar, accesspunkter, server och lagring, identitetslösning samt 
backuplösning. Totalt beräknas åtgärderna kosta 4420 tkr.

Nätverksswitchar 
IT-funktionen underhåller kontinuerligt kommunens fysiska nätverk och ersätter switchar 
utifrån ålder och behov. I arbetet ingår även utbyggnad av nätverket då verksamheterna är 
i behov av flera fysiska portar för att exempelvis bygga ut det trådlösa nätverket. Att 
ersätta switchar samt utifrån behov kunna utöka nätverket är nödvändigt för att 
upprätthålla en tillgänglig och driftsäker IT-miljö. 
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IT-funktionen planerar att köpa in ca 20 switchar under 2020 till en kostnad av ca 300 tkr. 
Arbetet utförs successivt under 2020.

Beställare för arbetet är IT-chefen. Arbetet ingår i den löpande förvaltningen och kommer 
att ledas av utsedd medarbetare på IT-funktionen.

Accesspunkter
IT-funktionen underhåller kontinuerligt kommunens trådlösa nätverk och ersätter 
accesspunkter utifrån ålder och behov. I arbetet ingår även utbyggnad av det trådlösa 
nätverket då verksamheterna är i behov av t.ex. en förtätning eller om lokalernas 
utformning förändrats. Att ersätta accesspunkter samt utifrån behov kunna utöka 
nätverket är nödvändigt för att upprätthålla en tillgänglig och driftsäker IT-miljö.

IT-funktionen planerar att köpa in ca 70 accesspunkter under 2020 med tillhörande 
licenser till en kostnad av ca 320 tkr. Arbetet utförs successivt under 2020. 

Beställare för arbetet är IT-chefen. Arbetet ingår i den löpande förvaltningen och kommer 
att ledas av utsedd medarbetare på IT-funktionen.

Server och lagring
Kommunens server och lagringsmiljö är ca 5 år gammal och i stort behov av att ersättas. 
Det planerade bytet av servrar är nödvändigt för att IT-funktionen ska kunna upprätthålla 
en tillgänglig miljö och kunna leverera efterfrågade tjänster. Enligt plan ska den 
befintliga miljön avvecklas under våren 2020. Bytet innebär också lägre kostnad för 
serviceavtal.

IT-funktionen planerar att köpa in nya fysiska servrar samt tillhörande lagringsyta, 
licenser och konsulttjänster till en kostnad av ca 2300 tkr. Arbetet beräknas pågå under 
perioden kvartal 1-2, 2020.

Beställare för arbetet är IT-chefen. Arbetet kommer att ledas av utsedd medarbetare på 
IT-funktionen.

Identitetslösning
En identitetslösning hanterar användare, autentiseringsuppgifter, principer och åtkomst i 
en organisation. Den syftar till att förenkla och automatisera hanteringen av identitet. 

Kommunen har idag två olika identitetslösningar vilket inte är kostnadseffektivt. Därför 
startas ett projekt med målsättning att skapa en identitetshantering. Syftet är att uppnå en 
mer ekonomiskt hållbar lösning, förenkla samt minska antalet felkällor och minimera 
dubbeladministration.

IT-funktionen har genomfört uppstartsmöten tillsammans med upphandlad leverantör och 
planerar en projektstart i början av januari 2020. Arbetet beräknas pågå under kvartal 1-3, 
2020. Inledningsvis bedömer IT-funktionen att projektets kostnad kommer uppgå till ca 
1000 tkr.

Eventuellt kan kommande workshops, riskanalyser och verksamhetsmöten påverka 
uppskattad tidplan samt budget. Om ytterligare investeringsmedel behöver tas i anspråk 
återkommer IT-funktionen med begäran om nytt startbesked. Projektet kommer att ledas 
av utsedd medarbetare på IT-funktionen.
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Backuplösning
Kommunens nuvarande backuplösning är i behov av att byggas ut för att möjliggöra 
säkerhetskopiering av ökade datamängder. Utbyggnaden baseras på befintlig lösning som 
kommer att kompletteras med ytterligare hårdvara för att dels kunna förvara 
säkerhetskopior under en längre period än på den primära backupservern, dels för att 
kunna spara säkerhetskopior i en sekundär miljö (en annan lokation i kommunens 
lokaler), vilket ger en högre nivå av IT-säkerhet. 

IT-funktionen planerar att köpa in fysisk server inklusive en utökning av licens för 
backup samt konsulttjänst vid implementation till en kostnad av ca 500 tkr. Arbetet 
beräknas genomföras under kvartal 2, 2020. 

Beställare för arbetet är IT-chefen. Arbetet kommer att ledas av utsedd medarbetare på 
IT-funktionen.

Per-Arne Larsson
Sektorchef Anders Lagerkvist

Funktionschef IT
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Uppdrag ur budget 2019 - utredning "Snygga 
till området kring Mölndalsån i Mölnlycke 
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Sektorn för samhällsbyggnad
Oscar Kauffeldt

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-11-12 2019KS26  310

Uppdrag ur budget 2019 - utredning "Snygga till området kring 
Mölndalsån i Mölnlycke entré"

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 119 i samband med fastställande av 
budget 2019 att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur Mölnlycke entré kan göras i 
ordning så att det ser trevligt ut och det blir en naturlig koppling mellan Mölnlycke 
centrum via Mölnlycke entré till Rådasjön och Råda säteri.

Det finns flera projekt under pågående planering som ligger i anslutning till Mölndalsån 
och Sätervägen som innehåller åtgärder som påverkar gestaltningen på platsen. 

Sammantaget är förvaltningens bedömning att de åtgärder som ligger inom ramen för 
planerade projekt på ett betydande sätt kan utveckla de fysiska förhållandena vid 
Mölnlycke entré. I sammanhanget ska dock understrykas att åtgärderna i de olika 
projekten är beroende av att kommunstyrelsen beviljar startbesked för genomförandet. 
För projektet gällande kapacitetsåtgärder vid cirkulationen vid Råda stock kommer 
förvaltningen att söka startbesked vid senare tillfälle. 

Förvaltningen har gjort en utredning och för en mer utförlig beskrivning av de planerade 
och föreslagna framtida åtgärderna, se bilaga 1.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget, gällande att utreda hur området kring 
Mölndalsån i Mölnlycke entré kan göras i ordning, är genomfört och därmed avslutat.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 119 i samband med fastställande av 
budget 2019 att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur Mölnlycke entré kan göras i 
ordning så att det ser trevligt ut och att det blir en naturlig koppling mellan Mölnlycke 
centrum via Mölnlycke entré till Rådasjön och Råda säteri. I budget angavs att när 
medborgare eller besökare färdas på Säterivägen mot Mölnlycke möts man av en 
igenvuxen yta kring Mölndalsån. Det framhölls att förvaltningen i tidigare planer inom 
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ramen för Mölnlycke dagvattenpark haft skisser på dammar, upprensning och trevliga 
gångstråk men att dessa strukits ur projektet av ekonomiska skäl.

Förvaltningen kan konstatera att området längs Rådasjön och Mölndalsån berörs av ett 
flertal restriktioner avseende naturvärden. Rådasjöns naturreservat och Naturvårdsplan 
med hänsynsnivå 3 vid Mölndalsån, vilka begränsar möjligheterna att genomföra 
åtgärder. Det finns dock flera projekt under pågående planering som ligger i anslutning 
till Mölndalsån och Säterivägen som innehåller åtgärder som påverkar gestaltningen 
kring cirkulationen vid Råda Stock. 

Åtgärder inom planerade projekt:
 Inom ramen för projektet med dagvattenpark i Mölnlycke ingår att anlägga tre 

dagvattendammar vid cirkulationen vid Råda stock. Dammarna kan förväntas 
öppna upp mot befintlig skogsrand och även möjliggöra utblickar över Rådasjön. 

 Säterivägen är i behov av kapacitetshöjande åtgärder i cirkulationen vid Råda 
Stock i form av extra körfält. I den mån de kapacitetshöjande åtgärderna medför 
ombyggnation kommer åtgärder att göras för att skapa en större känsla av 
stadsmässighet jämfört med dagens utformning. Som en del i de 
kapacitetshöjande åtgärderna planeras en ny passage över Mölndalsvägen söder 
om cirkulationsplatsen. Passagen främjar kopplingarna till Rådasjön.

Förvaltningens bedömning
Sammantaget är förvaltningens bedömning att de åtgärder som ligger inom ramen för 
planerade projekt på ett betydande sätt kan utveckla de fysiska förhållandena vid 
Mölnlycke entré. I sammanhanget ska dock understrykas att åtgärderna i de olika 
projekten är beroende av att kommunstyrelsen beviljar startbesked för genomförande av 
investeringsprojekt. Startbesked för investeringsbudgeten gällande Mölnlycke 
dagvattenpark och dagvattendammar etapp 1, som består av muddring och anläggande av 
dagvattendammar, beviljades av kommunstyrelsen den 21 november 2019 § 327. För 
projektet gällande kapacitetsåtgärder vid cirkulationen vid Råda stock kommer 
förvaltningen att söka medel vid senare tillfälle.

För en mer utförlig beskrivning av de planerade och föreslagna framtida åtgärderna, se 
bilaga 1.

Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Henrik Yngve

Verksamhetschef trafik

Bilagor:
Bilaga 1 – Sammanställning av utredda fysiska åtgärder vid Mölnlycke entré
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BILAGA 1 – Sammanställning av utredda fysiska åtgärder vid Mölnlycke entré
Kopplat till uppdrag ur budget 2019 att snygga till området kring Mölndalsån i Mölnlycke entré

1 Uppdraget
Detta dokument är en bilaga till kommunstyrelsens återrapportering av rubricerat uppdrag. 

I budget för 2019, som antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2018 § 119, fick kommunstyrelsen i 
uppdrag av kommunfullmäktige att utreda möjligheten att iordningsställa västra entrén till Mölnlycke 
centrum för att öka platsens trivsamhet, samt att utreda möjligheten att stärka kopplingen mellan 
Mölnlycke centrum och Rådasjön och vidare till Råda säteri. 

Sektorn för samhällsbyggnad informerade vid kommunstyrelsens informationsmöte den 10 oktober 
2019 om arbetet med uppdraget samt om planerad utformning av dagvattendammar och övriga 
pågående projekt vid Säterivägen och Mölndalsån. 

Utdrag budget 2019 sid 18. 

Snygga till området kring Mölndalsån i Mölnlycke Entré.

När medborgarna eller besökare kommer på Säterileden åkandes in mot Mölnlycke möts man i entrén 
av en igenvuxen yta kring Mölndalsån. I tidigare planer inom ramen för Mölnlycke dagvattenpark 
fanns skisser och planer på dammar, upprensning och trevliga gångstråk. Pengar fanns avsatta i 
budget och arbetet har fortskridit. Sedan en tid tillbaka har förvaltningen flyttat gränsen för 
Dagvattenparken österut till rondellen vid parkeringshuset. Detta för att pengarna inte skulle räcka 
till allt. Detta innebär att det fortsatt skulle vara igenvuxet i Mölnlycke Entré och detta tycker vi är fel. 

Därför ges förvaltningen i uppdrag att utreda hur Mölnlycke Entré kan göras i ordning så att det ser 
trevligt ut och det blir en naturlig koppling mellan Mölnlycke centrum via Mölnlycke entré till 
Rådasjön och Råda Säteri.

2 Möjligheter inom planerade projekt
En del av redan planerade projekt i anslutning till Mölndalsån och Säterivägen innehåller åtgärder 
vilka ligger i linje med uppdragets intention. 

Förvaltningens bedömning är att de åtgärder som beskrivs i avsnitt 2.1-3 kan höja trivseln och stärka 
kopplingarna jämfört med dagsläget. Därutöver ger de beskrivna åtgärderna goda förutsättningar för 
att ytterligare stärka uppdragets målsättningar när centrum vidareutvecklas. 
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2.1 Dagvattendammar

 Orienteringskarta, placering av dagvattendammar. 

I december 2016 vann vattendomen för Mölndalsån laga kraft. Vattendomen innebär att specifika 
åtgärder i och kring Mölndalsån kan utföras inom vissa tider. Av särskilt intresse för uppdraget är 
dagvattendammarna vars syfte är att rena vatten innan det rinner ut i Rådasjön. 

Tre dammar planeras anläggas mellan Mölndalsån och Säterivägen. Dammarnas placering vid 
Mölnlycke entré innebär potential för att höja upplevelsevärde.
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Tidig principskiss, dagvattendamm i profil.

Dagvattendammarnas egenskaper:

 Dammarnas placering och storlek innebär att avståndet mellan Säterivägen och växtligheten 
längs ån ökar. Detta skapar ett mer öppet intryck.

 De kommer att innebära vattenspeglar vilket av många upplevs som positivt. 

 Öppenheten som skapas till följd av dammarnas anläggning förstärker den upplevda 
kopplingen från centrum till Rådasjön

 För att uppnå sitt tekniska syfte om rening av dagvatten planeras vattenväxter planteras i 
dammarnas grunda delar. Dessa kan väljas för att höja trivsamheten ytterligare.

 För att kunna utföra drift och underhåll av dagvattendammarna behöver de vara åtkomliga från 
alla sidor. Därför planeras en gångstig runt dammarna, som även kan nyttjas som 
promenadstråk.
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2.2 Kapacitetshöjande åtgärder Säterivägen

Förslag på utformning cirkulationsplats, ny passage och komplettering av befintlig passage.

I samband med planeringen av Mölnlycke Fabriker har behovet av kapacitetshöjande åtgärder vid 
cirkulationsplatserna längs Säterivägen genom centrum utretts. Dessa har utmynnat i ett förslag om 
kapacitetshöjande åtgärder i form av tillkommande körfält i vissa relationer på liknande sätt som skett 
i cirkulationen vid Säterivägen-Boråsvägen. Kapacitetshöjningen innebär justering av utformningen 
för cirkulationsplatsen Säterivägen-Mölndalsvägen-Kyrkvägen. 

I samband med justeringen av utformningen föreslås att nuvarande passage mot Rådasjön flyttas för 
att förbättra trafiksäkerheten för korsande fotgängare och cyklister samtidigt som det ger en högre 
framkomlighet för fordonen på Säterivägen. En ny korsningspunkt för oskyddade trafikanter kan ske 
över Mölndalsvägen. Denna korsningspunkt har potential att bättre sammanlänka centrum med 
Rådasjön. 
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2.3 Broar och stråk längs Mölndalsån

Orienteringskarta, placering av nya broar och sammanlänkande gång- och cykelstråk. Principskiss.

I samband med arbetet med Mölnlycke dagvattenpark finns förslag på ett utformningsprogram för, 
området utmed Mölndalsån. Åtgärder med viss inverkan på uppdraget är att anlägga tre nya broar över 
Mölndalsån för fotgängare och cyklister, samt sammanlänka dessa broar med det befintliga gång- och 
cykelnätet. 

Dessa planerade åtgärder har potential att stärka kopplingen mellan Mölnlycke centrum och 
tätortsentrén för fotgängare och cyklister och minska Mölndalsåns barriäreffekt. 
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3 Möjliga framtida projekt
Förvaltningen har undersökt möjligheterna att ytterligare stärka budgetuppdragets målsättningar 
utöver åtgärder som redan ligger i budget. Genomförande av dessa åtgärder kräver att medel tillsätts i 
kommande budgetarbete.

3.1 Stigar och spänger längs Rådasjön, kort perspektiv
Förvaltningen har översiktligt sett närmare på möjligheterna att knyta an befintliga stigar vid 
dagvattendammarna med Råda säteri. Rådasjöns naturreservat begränsar omfattningen på möjliga 
åtgärder. Sannolikt skulle en sträcka som passerar sankare mark behöva anläggas på spänger som 
bitvis går nära Säterivägen.

Orienteringskarta Rådasjöns strand och möjlig dragning av stråk. Sträckan bedöms dock ha låga 
upplevelsevärden pga buller och närhet till Säterivägen.

Exempel på tidigare, liknande projekt. Örtjärn.
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3.2 Fortsatt centrumutveckling, långt perspektiv
Uppdragets målsättning är nära kopplat till den övergripande centrumutvecklingen. 
Rekommendationerna i stadsbyggnadsstudien, Vi möts i Mölnlycke, tillsammans med en eventuell 
framtida utveckling av Mölnlycke station och resecentrum har möjlighet att förbättra det första 
intrycket av Mölnlycke och stärka de naturliga kopplingarna mot centrum från entrén. Det finns redan 
idag en direkt siktlinje mellan entrén och stationsområdet. Hur stationsområdet gestaltas och 
sammanlänkas med övriga centrum kan ha stor effekt på Mölnlyckes första intryck och vägledningen 
in i centrum. 

Kindboparken och parkeringsytorna kring cirkulationsplatsen Biblioteksgatan-Säterivägen, utgör 
gränszonen för bebyggelse med centrumkaraktär. De har således stor gestaltningsmässig potential. 
Genom att ändra markanvändningen kan olika intryck framhävas. Genom att öka intensiteten i 
markanvändningen kan centrumkaraktärens början hamna närmare eller längre från tätortens entré.

Diskussionerna och rekommendationerna i Vi möts i Mölnlycke: Stadsbyggnadsstudien för Mölnlycke, 
tillsammans med dess underlagsmaterial, har en stark koppling till hela centrums utveckling, och 
därmed även budgetuppdragets målsättningar. Politisk behandling av stadsbyggnadsstudien sker i 
början av 2020. Stadsbyggnadsstudien handlar bland annat om att stärka Mölnlycke som destination 
genom att:

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

Stadsbyggnadsstudien för Mölnlycke, beskriver 
mål för ortens långsiktiga utveckling
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5 Andra anspråk på entrépunktens funktion

Det kan konstateras att det finns flera faktorer och intressen som påverkar möjligheten att fysiskt ändra 
utformningen av vid Mölnlycke entré. 

 Trafikkapaciteten och framkomligheten för motortrafiken på vägarna står i konflikt med 
oskyddade trafikanters anspråk på korsningspunkter och trafiksäkerhet. En förstärkning av 
kopplingen mellan Rådasjön och centrum för oskyddade trafikanter måste utformas på ett 
sådant sätt att framkomligheten för fordon blir acceptabel. Fordonens framkomlighet är högt 
prioriterat på Mölndalsvägen och Säterivägen. 

 Rådasjöns naturreservat sträcker sig västerut från Mölndalsvägen och Säterivägen, och innebär 
begränsningar för vilka åtgärder som är genomförbara längs Rådasjöns strand. Arbeten som 
utförs måste ta hänsyn till de naturvärden som naturreservatet har som syfte att bevara. 
Åtgärder inom naturreservatet innebär att stor omsorg bör tas i utförandet. 

 Naturområdet angränsande Mölndalsån har höga naturvärden. Området har hänsynsnivå 3 i 
Naturvårdsplan, som är kopplad till Översiktsplan 2012. Riktlinjer för hänsynsnivå 3 innebär 
att exploatering kan förekomma men ska föregås av detaljplan där största möjliga hänsyn tas 
till utpekade naturvärden. 
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Elin Hjalmarsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
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Kommunal avtalssamverkan avseende serveringstillstånd och tillsyn 
enligt alkohollag (2010:1622)

Sammanfattning
Verksamheten med handläggning och tillsyn av serveringstillstånd är relativt liten och det 
som krävs för att upprätthålla kunskap och kompetens inom området står inte i proportion 
till antalet ärenden i kommunen. Verksamheten bedrivs av en anställd, varför 
handläggningen blir sårbar vid semestrar och annan frånvaro.

Under 2019 har ny lagstiftning inom tobaksområdet trätt i kraft som innebär att nya 
uppgifter i form av tillståndsprövning för försäljning av tobak tillkommer till 
verksamheten på miljö och hälsoskydd, sektorn för samhällsbyggnad. Verksamheten är 
småskalig och ärendemängden står inte i proportion till de resurser som krävs för att 
utbilda och upprätthålla kompetens inom området.

Som alternativ till att befintliga verksamheter tillförs resurser och eventuellt 
omorganiseras ser förvaltningen möjligheten för Härryda kommun att ingå 
samverkansavtal med Göteborgs Stad för utförandet av uppgifter enligt alkohollagen och 
lag om tobak och liknande produkter. Tillståndsenheten, Göteborgs Stad, ställer sig 
positiv till ett samverkansavtal och redan i dagsläget utför de uppgifter åt sju andra 
kommuner i Göteborgsregionen.

Förvaltningen bedömer att en samverkan med Göteborgs Stad leder till mer effektiv 
handläggning och service samt bättre nyttjande av kompetens och resurser.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal om samverkan alkohol och tobak med 
Tillståndsenheten, Göteborgs stad och uppdrar till kommundirektören att underteckna 
avtalet under 2020.

Kommunfullmäktige fastställer ny taxa gällande avgifter för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollag (2010:16:22) enligt föreliggande förslag. Taxan ska träda i kraft 1 mars 2020.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva taxa för avgifter för serveringstillstånd och 
tillsyn enligt alkohollag, beslutad 23 april 2012 § 72, som dock tillämpas till och med 29 
februari 2020.
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Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal beslutar 
kommunstyrelsen att delegera beslutanderätt inom ramen för avtalssamverkan, i enlighet 
med delegationsordning fr.o.m. 1 mars 2020 enligt föreliggande förslag.

Ärendet
Härryda kommun har 23 stadigvarande serveringstillstånd i november 2019. Årligen 
inkommer ungefär en ansökning om stadigvarande tillstånd, tre ansökningar om tillfälligt 
tillstånd samt en del förändringar i befintliga tillstånd. Tillsyn genomförs enligt 
tillsynsplan. 

Verksamheten är relativt liten i jämförelse med andra kommuner och det som krävs för 
att upprätthålla kunskap och kompetens gällande handläggning och tillsyn för 
serveringstillstånd står inte i proportion till antalet ärenden i kommunen. Verksamheten 
bedrivs av en anställd, varför handläggningen blir sårbar vid semestrar och annan 
frånvaro.

Sektorn för samhällsbyggnad, enheten Miljö och hälsoskydd, har till uppgift att utföra 
tillsyn av tobak och folköl. De har under 2019 uppmärksammat sektorn för socialtjänst på 
att en ny lag om tobak och liknande produkter trätt i kraft, som för deras del innebär att 
ytterligare uppgifter i form av tillståndsprövning för tobaksförsäljning tillförs 
verksamheten. Handläggningen för tobakstillstånd liknar den som genomförs för 
serveringstillstånd. Som konsekvens av den nya lagstiftningen krävs ny kompetens hos 
Miljö och Hälsoskydd, oaktat att även denna verksamhet har relativt få ärenden.

Förvaltningen ser därför att antingen behöver båda dessa verksamheter tillföras resurser 
och eventuellt omorganiseras eller så kan ett kommunsamarbete vara aktuellt. 

Kommunal samverkan

Kommunallagens 9 kap. 37 § möjliggör sedan 2017 för kommuner att samverka på olika 
sätt, bland annat genom att träffa avtal om att någon av en kommuns uppgifter helt eller 
delvis utförs av en annan kommun eller ett annat landsting. 

Förvaltningen har omvärldsbevakat och noterar att Göteborgs Stad har ingått 
samverkansavtal och utför uppgifter åt sju andra kommuner enligt alkohollagen och lagen 
om tobak och liknande produkter. Dessa kommuner är Ale, Kungälv, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Den 29 maj 2019 skickades en första förfrågan från Härryda kommun på uppdrag av 
kommunstyrelsens ordförande om eventuell möjlighet att upprätta ett samverkansavtal 
mellan Härryda kommun och Göteborgs Stad när det gäller handläggning enligt 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter.

Tillståndsenheten inom Social resursförvaltning, Göteborgs Stad har ställt sig positiva till 
denna förfrågan och hänvisar till att det är viktigt för Göteborgsregionen att kunna hålla 
hög kvalitet i hanteringen av ärenden enligt alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter. Göteborg, som största stad i regionen med bred kompetens inom 
området, får ofta frågor från närliggande kommuner rörande handläggning. Genom att ta 
tillvara på den kompetens och de basresurser som finns vid Tillståndsenheten blir arbetet 
mer kostnadseffektivt för kommunerna som Göteborgs Stad sluter avtal med.
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Samverkan på området förenklar för tillståndssökande som etablerar sig i flera av 
kommunerna i Göteborgsregionen genom att handläggning och service blir likvärdig och 
därmed mer förutsägbar, oavsett vilken kommun företagaren etablerar sig i. Ofta jämför 
sökanden hur motsvarande ärenden hanteras av Göteborgs Stad och genom att anpassa 
avgifter och delegation i nivå och omfattning är det större chans att företagarens 
förväntningar på likställighet uppfylls.

Tillståndsenheten bedömer att det också går att skapa kostnadseffektivitet genom att flera 
av de myndigheter som förvaltningen samverkar med även har Härryda som 
upptagningsområde, så som t.ex. Polismyndigheten och räddningstjänsten. Dessa 
myndigheter har också till Tillståndsenheten uttryckt att de ser positivt på om Göteborgs 
Stad skulle överta handläggningen eftersom det skulle förenkla även deras arbete.

Tillståndsenheten i Göteborgs Stad avser att i slutet av 2019 i ett tjänsteutlåtande föreslå 
Göteborgs Stad, Social resursnämnd att ingå avtal med Härryda kommun.

Avtalssamverkan

Ett avtal med Göteborgs stad innebär att Tillståndsenheten handlägger ansökningar om 
serveringstillstånd och provsmakningstillstånd, tillstånd för detaljhandel, partihandel och 
distanshandel med tobaksvaror samt registrering av anmälningar för försäljning av folköl 
och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare för Härryda kommun. Avtalet 
innebär också att Tillståndsenheten genomför tillsyn enligt alkohollagen och lagen om 
tobak och liknande produkter i Härryda kommun.

Avtalet avser inte tillsyn av rökfria miljöer.

Samverkansavtalet på alkohol- och tobaksområdet tecknas ett år i taget med automatisk 
förlängning för att möjliggöra för utvärdering av verksamheten.

Förutsatt att kommunfullmäktige i Härryda kommun och Social resursnämnd i Göteborgs 
Stad beslutar att ingå samverkansavtal är förhoppningen att samverkan börjar gälla den 1 
mars 2020.

Ekonomisk ersättning enligt avtalet

Samtliga ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter och tillfaller helt Tillståndsenheten, som också kommer att sköta 
fakturering av avgifterna. Avtalet förutsätter att avgifterna i Härryda kommun anpassas 
efter Göteborgs Stads avgiftsnivåer och kommunfullmäktige behöver därmed besluta om 
ny taxa för avgifter inom området för att uppfylla avtalsvillkoren. Härryda kommun 
kommer inte att ha några direkta kostnader efter att avtalet är tecknat, med undantag för 
vissa administrativa delar som t.ex. ärendeadministration och arkivering.

Härryda kommuns avgifter för tillsyn är lägre än Göteborgs Stads nuvarande avgifter, 
men tillståndsavgifterna skiljer sig inte nämnvärt för de vanligaste ansökningarna.

Tillståndsenheten aviserar att de har för avsikt att arbeta fram ett förslag om höjning av 
ansöknings- och tillsynsavgifter för servering av alkohol. Ärendet kan komma att 
behandlas i Social resursnämnd under våren 2020 och i så fall behöver 
kommunfullmäktige i Härryda kommun åter igen besluta om nya avgifter.
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Delegationsordning

Enligt 9 kap. 37 § kommunallag (2017:725) får en kommun uppdra åt en anställd i en 
annan kommun att fatta beslut på kommunens vägnar inom ramen för avtalet och då 
tillämpas 7 kap. 4-8 §§ kommunallagen.

Det är lämpligt, praktiskt och effektivt att kommunstyrelsen delegerar till tjänsteperson 
på Tillståndsenheten i Göteborgs Stad i samma utsträckning och på samma nivå som 
Social Resursnämnd delegerar till sina tjänstepersoner.

Delegering av beslutanderätten som önskas utifrån avtalsförhållandet är mer omfattande 
än kommunstyrelsens nuvarande delegering till den egna förvaltningens tjänstemän. 
Principiellt kan sägas att den föreslagna delegeringen omfattar ärenden som vanligtvis 
betraktas som vardagliga, men som går utöver normaltiden fram till klockan 03.00. I 
dessa fall tillfaller beslutanderätten enhetschefen. Beslut om nya stadigvarande tillstånd 
med serveringstid innan kl. 11.00 och senare än kl. 03.00, beslut om varning och 
återkallelse, med undantag för egen återkallelse, föreslås inte bli delegerade utan beslutas 
fortsatt av kommunstyrelsen.

Styrdokument

Riktlinjer för alkoholservering och tillsynsplan för alkoholservering är de två 
styrdokument som reglerar verksamheten idag. Med en avtalssamverkan kommer 
Härryda kommuns Riktlinjer för alkoholservering fortsatt att gälla. Förvaltningen ser att 
dessa är i behov av revidering och kommer under 2020 att arbeta fram förslag på nya 
riktlinjer. Efter att avtal är tecknat upprättar Tillståndsenheten i Göteborgs Stad ett förslag 
till Härryda kommun om ny tillsynsplan. 

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att det skulle vara ekonomiskt gynnsamt för Härryda 
kommun att sluta avtal med Göteborgs Stad avseende uppgifter enligt alkohollagen och 
lagen om tobak och liknande produkter. Det skulle även bli ett bättre nyttjande av 
kompetens och resurser. I Härryda kommun är ärendena i dessa verksamheter få till 
antalet, samtidigt som kraven på kompetens och tillgänglighet är desamma som i 
kommuner med fler ärenden. Genom avtalssamverkan bidrar Härryda kommun också till 
likabehandling och kvalitetssäkring över kommungränserna avseende tillämpning av 
dessa lagar.

Avtalssamverkan på alkoholområdet förutsätter att miljö- och bygglovsnämnden, vad 
gäller tillsyn av tobak och folköl mm, och kommunstyrelsen, vad gäller tobakstillstånd, 
ställer sig positiva till avtalssamverkan inom sina respektive områden för att ett 
samverkansavtal ska komma till stånd med Göteborgs Stad.

Lena Lager
Sektorschef Elin Hjalmarsson

Utvecklingschef
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Bilagor

Bilaga 1 Avtal om samverkan alkohol och tobak med Göteborgs Stad

Bilaga 2 Delegationsordning, bilaga till avtal om samverkan alkohol och tobak med 
Göteborgs Stad

Bilaga 3 Ny taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för servering av alkohol 

Bilaga 4 Kommunstyrelsens nuvarande delegationsordning gällande alkohollagen

Bilaga 5 Kommunstyrelsens nuvarande avgifter för serveringstillstånd och tillsyn
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Postadress Besöksadress
Social resursförvaltning Gårdavägen 2
Box 6131 E-post: social.resurs@socialresurs.goteborg.se Telefon: 031-365 00 00
400 60 Göteborg Webbplats: www.goteborg.se/socialresurs Fax: 031-367 90 12

2020-mm-dd

Avtal om samverkan
Mellan Göteborgs Stad, Tillståndsenheten, Social resursförvaltning (nedan kallad 
Tillståndsenheten) och kommun, har följande samverkansavtal ingåtts. 

1. Parter 
Kommun
Org.nr.: xxx
Adress: xxx

Göteborgs Stad, Social resursförvaltning, Tillståndsenheten
Org.nr.: 212000 -1355 
Adress: Box 5282, 402 25 Göteborg
Tel: 031-367 90 91

2. Bakgrund
Avtal om samverkan ingås med stöd av 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) (KL) 
med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 §, samma lagstiftning.  

3. Parternas överenskommelse
Inom ramen för denna avtalssamverkan uppdrar kommun åt Tillståndsenheten att för 
kommun utföra de uppgifter som åligger kommunen enligt alkohollag (2010:1622) och 
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Med uppgifter avses handläggning 
och tillsyn med övrig hantering i enlighet med nämnda lagstiftningar samt annan 
tillämplig lagstiftning, förordningar och föreskrifter.

Avtalet omfattar inte de bestämmelser om rökfria miljöer som regleras i lagen om tobak 
och liknande produkter.

Kommun uppdrar vidare åt förvaltningsdirektör vid Social resursförvaltning, Göteborgs 
Stad, att besluta på kommunens vägnar i ärenden enligt alkohollagen och lagen om 
tobak och liknande produkter, med möjlighet till vidaredelegering till anställd vid 
Tillståndsenheten i enlighet med bilagd delegation. Se bilaga 1. Delegering av beslut 
från kommun till förvaltningsdirektör vid Social resursförvaltning med möjlighet till 
vidaredelegering sker i enlighet med 9 kap. 37 § 2 st. samt 7 kap. 4-8 §§ KL. Denna 
delegering innebär inte befogenhet för anställd vid Tillståndsenheten att fatta beslut på 
kommun vägnar enligt alkohollagen eller lagen om tobak och liknande produkter i 
sådant som följer av begränsningarna i 6 kap. 38 § KL. Begränsningarna omfattas bland 
annat av det som anges i alkohollagen 8 kap. 9 § och 9 kap. 2 §.

Kommun ska i behörig ordning besluta om delegering av beslut enligt alkohollagen och 
lagen om tobak och liknande produkter till förvaltningsdirektör vid Social 
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Postadress Besöksadress
Social resursförvaltning Gårdavägen 2
Box 6131 E-post: social.resurs@socialresurs.goteborg.se Telefon: 031-365 00 00
400 60 Göteborg Webbplats: www.goteborg.se/socialresurs Fax: 031-367 90 12

resursförvaltning, Göteborgs Stad, med möjlighet till vidaredelegering till anställd vid 
Tillståndsenheten. 

Kommun ska besluta om och följa de nivåer för ansöknings- och tillsynsavgifter som 
beslutats av Göteborg Stad.

4. Pris och betalningsvillkor
Samtliga ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter för kommun faktureras av Tillståndsenheten och tillfaller 
Tillståndsenheten. 

5. Avtalstid och uppsägning
Avtalet gäller från och med 2020-mm-dd till och med 2021-mm-dd.

Avtalet kan sägas upp av båda parterna till upphörande vid det kalenderårsskifte som 
inträffar närmast efter sex (6) månader från uppsägning. Om någon av parterna inte 
säger upp avtalet förlängs avtalstiden med ett år i taget.

6. Uppföljning och information
Tillståndsenheten ska till kommun årligen skriftligen redovisa hur verksamheten 
bedrivits under det gångna året. I samband med årsredovisningen skickar 
Tillståndsenheten även över tillsynsplanen. Vid behov sker återkoppling av 
tillsynsplanen under året genom besök i kommun.

Tillståndsenheten ska också, i enlighet med bilagd delegationsordning, till kommun 
anmäla vilka beslut som fattats och på vilken nivå beslut fattats. Besluten anmäls 
löpande i samband med att de fattas till, av kommun, anvisad e-postadress.

Part är skyldig att informera motpart om händelser och förändringar rörande 
verksamheten om dessa kan antas vara av väsentlig betydelse för motparten.

Det åligger parterna var för sig att fullfölja den informationsskyldighet som följer av 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter, t.ex. 8 kap. 9 § och 9 kap. 7 § 
alkohollagen, 5 kap. 11 § och 7 kap. 20-21 §§ lag om tobak och liknande produkter.

7. Offentlighet och sekretess
Parterna förbinder sig att följa de regler om tystnadsplikt och sekretess som gäller för 
respektive verksamhet i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen eller vad som 
följer av överenskommelse. Tystnadsplikt gäller även vid avslutad anställning och efter 
att samverkan avslutats.

Parterna omfattas var för sig av tryckfrihetsförordningen vilket bl.a. innebär att parterna 
var för sig ansvarar för tillämpning av allmänna handlingar och offentlighetsprincipen 
med de begränsningar som följer av bland annat offentlighets- och sekretesslagen.

8. Dokumentation
Parterna ansvarar var för sig för egen dokumentation, diarieföring och gallring i 
ärendehanteringen i enlighet med tillämplig lagstiftning och interna regler.
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Postadress Besöksadress
Social resursförvaltning Gårdavägen 2
Box 6131 E-post: social.resurs@socialresurs.goteborg.se Telefon: 031-365 00 00
400 60 Göteborg Webbplats: www.goteborg.se/socialresurs Fax: 031-367 90 12

Tillståndsenheten registrerar och förvarar pågående ärenden. Avslutade ärenden 
överlämnas till kommun för arkivering.

Vid avtalets eventuella upphörande kommer kommun att få tillgång till den 
dokumentation som är hänförlig uppdraget och som inte redan lämnats över. 
Överlämnandet sker utan kostnad och med föregående samråd om hur det ska gå till.

9. Personuppgiftsbehandling
Parterna ansvarar var för sig för egen hantering och behandling av personuppgifter i 
enlighet med gällande lagstiftning, förordningar och interna regler.

10. Ändringar, tillägg och överlåtelse
Avtalet kan justeras under pågående avtalsperiod i det fall förutsättningarna för avtalet 
väsentligen förändras. En väsentlig förändring kan utgöras av ändringar i för avtalet 
relevant lagstiftning och/eller förordningar. Avtalet kan även, på initiativ av parterna, 
under pågående avtalsperiod omförhandlas. 

Ändringar och tillägg i detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av behörig 
företrädare för båda parter för att vara giltiga. 

Avtalet får inte överlåtas.

11. Befrielsegrunder (Force Majeure)
Parterna ska vara befriade från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal om utförande 
hindras eller oskäligt betungas till följd av händelser utanför partens kontroll och som 
inte hade kunnat förutses. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. 
myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt 
på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större 
omfattning.   

Till händelser utanför parts kontroll ska inte räknas strejk, blockad, lockout eller annan 
arbetskonflikt som beror av att part inte följer på marknaden gängse tillämpliga regler 
och principer. Part ska visa att konflikt som nyss sagts inte beror på parten.

En part är skyldig att omgående skriftligen underrätta den andra parten i händelse av 
nyss nämnda slag, som hindrar eller oskäligt betungar parts fullgörande av avtalet. 
Parten är skyldig att genast utföra åligganden enligt avtalet när händelsen av nu nämnda 
slag upphör.

12. Avtalets förtida upphörande
Part är berättigad att häva avtalet om den andra parten väsentligen bryter mot sina 
förpliktelser och därefter inte vidtar rättelse utan dröjsmål efter skriftlig anmaning.
Vid upprepade avtalsbrott av väsentlig betydelse har part rätt att häva avtalet.

13. Tvist
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan 
parterna. Om parterna inte når en överenskommelse ska tvist avgöras i allmän domstol 
med Göteborgs tingsrätt som första instans, med tillämpning av svensk rätt.
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Postadress Besöksadress
Social resursförvaltning Gårdavägen 2
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

Göteborg den Kommun den

Social resursförvaltning
Göteborgs Stad Kommun

------------------------------ ------------------------------
Michael Ivarsson xxxxx xxxxx
Förvaltningsdirektör xxxxx

Bilagor:
Bilaga 1, delegationsordning
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Bilaga ett (1) till samverkansavtal (dnr. Xxxx) mellan Göteborgs Stad, Tillståndsenheten, Social resursförvaltning och kommun.

Delegationsordning

Förkortningar
Lagar, förordningar och föreskrifter
AL Alkohollag (2010:1622)
FL Förvaltningslag (2017:900)
LTLP Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Beslut anmäls om inget annat anges under anmärkning.

EC = enhetschef
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Numrering Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmärkning
1 Överlämna uppgifter vid misstanke om 

brott mot alkohollagen och lagen om 
tobak och liknande produkter till 
myndighet som har till uppgift att 
ingripa mot brottet eller överlämna 
uppgift till annan myndighet då 
uppgiftslämnandet uppenbart har 
företräde framför sekretesskyddet.

10 kap. 24, 27 
§§ OSL

EC

2 Beslut om att avslå parts begäran om att 
ärendet ska avgöras.

12 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

3 Beslut om att ombud som bedöms 
olämplig för sitt uppdrag inte längre får 
medverka i ärendet.

14 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

4 Beslut om att förelägga ombud eller part 
att ombudet genom skriftlig eller muntlig 
fullmakt ska styrka sin behörighet.

15 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

5 Beslut om att förelägga part att avhjälpa 
brist i framställan i ansökningsärende.

20 § FL EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte.

6 Beslut om att avvisa en ansökan på 
grund av brist i framställan.

20 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

7 Beslut om att ändra tidigare beslut då 
beslutet anses felaktigt, ändringsbeslut.

37 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.

8 Beslut om att ändra tidigare beslut då 
beslutet anses uppenbart felaktigt, 
tvingande ändringsbeslut.

38 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.

9 Beslut om att ändra tidigare beslut vid 
överklagan av beslutet.

39 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.
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10 Beslut om överklagande kommit in i rätt 
tid och eventuell avvisning.

45 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.

11 Beslut om sekretess vid utlämnande av 
allmän handling

30 kap. 20 § 
OSL

EC eller 
samordnare

Ansökningar
12 Beslut om stadigvarande 

serveringstillstånd till allmänheten och 
slutna sällskap, nya tillstånd, 
serveringstid från kl. 11:00 till senast kl. 
03:00.

8 kap. 1, 2, 4 
§§ AL

EC

13 Beslut om förändring av tillstånd. 
Avseende serveringstid, senast till kl. 
01:00.

8 kap. 1, 2, 4 
§§ AL

EC, samordnare 
eller handläggare

14 Beslut om förändring av serveringstid 
till senast kl. 03:00.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

EC eller 
samordnare

15 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 
till allmänheten.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

EC

16 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 
till slutet sällskap.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte

17 Beslut om provsmakningstillstånd, 
stadigvarande eller enstaka tidsperiod, 
för partihandlare.

8 kap. 2, 6 p. 
2 §§ AL

EC eller 
samordnare

18 Beslut om provsmakningstillstånd, 
stadigvarande eller enstaka tidsperiod, för 
tillverkare.

8 kap. 7 § AL EC
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19 Beslut om att för visst tillfälle förbjuda 
eller inskränka försäljning av 
alkoholdrycker.

3 kap. 10 § 
AL

EC

20 Beslut om stadigvarande eller tillfälligt 
försäljningstillstånd, detalj- eller 
partihandel.

5 kap. 3 § 
LTLP

EC

21 Beslut om att avskriva ärende då 
sökanden återtagit ansökan eller då 
sökanden upphört som rättssubjekt.

8 kap. 1, 2, 4, 
6, 7 §§ AL, 5 
kap. 3 § 
LTLP

EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte.

Sanktioner
22 Beslut om att påbörja 

sanktionsutredning.
9 kap. 2 § 
AL, 7 kap. 3, 
4 §§ LTLP

EC Anmäls inte.

23 Beslut om att meddela en erinran. 9 kap. 17 § 
AL

EC

24 Beslut om att återkalla 
serveringstillstånd eller 
försäljningstillstånd efter uppsägning 
från tillståndshavaren.

9 kap. 18 § p. 
1 AL, 7 kap. 
10 § p.1 
LTLP

EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

25 Beslut om att återkalla 
serveringstillstånd eller 
försäljningstillstånd då nytt 
serveringstillstånd eller 
försäljningstillstånd beviljats i samma 
lokal.

9 kap. 18 § p. 
1 AL, 7 kap. 
10 § p. 1 
LTLP

EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte.

26 Beslut om att meddela ett föreläggande 
eller ett förbud med eller utan vite.

7 kap. 9 § 
LTLP

EC Avser tobaksvaror och örtprodukter för 
rökning.
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27 Beslut om att medta varuprov. 9 kap. 13 § 
AL

Inspektör

28 Beslut om att medta prov. 7 kap. 18 § 
LTLP

Inspektör

29 Beslut om att avskriva ärende om 
sanktionsutredning.

9 kap. 2 § 
AL, 7 kap. 3, 
4 §§ LTLP

EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

Beslut vilka inte är delegerade och därmed fattas av kommun
Beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten och 
slutna sällskap, nya tillstånd, 
serveringstid innan kl. 11:00 och/eller 
efter kl. 03:00.

8 kap. 1, 2, 4 
§§ AL

Beslut om förändring av serveringstid 
till innan kl. 11:00 och/eller efter kl. 
03:00.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

Beslut om att meddela en varning eller 
återkalla ett serveringstillstånd. Gäller 
inte återkallelse enligt 24 och 25.

9 kap. 17, 18 
§§ AL

Beslut om att meddela en varning eller 
försäljningsförbud vid 
detaljhandelsförsäljning eller servering 
av folköl.

9 kap. 19 § 
AL

Beslut om att meddela ett föreläggande 
eller ett förbud med eller utan vite.

7 kap. 12 § 
LTLP

Avser elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.
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Beslut om att meddela en varning eller 
återkalla ett försäljningstillstånd.

7 kap. 10, 11 
§§ LTLP

Beslut om att meddela en varning eller 
försäljningsförbud vid försäljning av 
elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.

7 kap. 13 § 
LTLP
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Bilaga 3

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollag (2010:1622) 
Giltig fr.o.m. 2020-03-01

Ansökningsavgifter
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutet sällskap 8 400 kr
Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, cateringverksamhet 8 400 kr
Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe    8 400 kr
Tillstånd för provsmakning vid arrangemang upp till tre dagar
(härav återbetalas vid avslag 500 kronor)

3 100 kr

Tillstånd för provsmakning vid arrangemang fler än tre dagar
(härav återbetalas vid avslag 1 500 kronor)

4 200 kr

Ändring i gällande serveringstillstånd 2 600 kr
Tillfälligt utökad serveringstid i egen lokal (en dag) 300 kr
Ändrade förutsättningar i tillståndshavande bolag 4 700 kr
Servering i gemensamt serveringsutrymme 2 600 kr
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten upp till tre dagar
(vid avslag återbetalas 500 kronor)

3 100 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten fler än tre dagar
(vid avslag återbetalas 1 500 kronor)

4 200 kr

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap grundavgift
(tillägg per tillfälle som tillståndet omfattar 100 kronor)

500 kr

Kunskapsprov
Avgift per person och provtillfälle 1 300 kr

Anmälan
Catering, anmälan och godkännande av lokal, vid första tillfället 300 kr
Catering, anmälan och godkännande av lokal som redan tidigare godkänts 200 kr

Tillsynsavgift för försäljning av folköl och e-cigaretter (faktureras årligen)
Försäljning av 1 produkt 2 600 kr
Försäljning av 2 produkter 3 600 kr

Tillsynsavgift för serveringstillstånd (faktureras årligen)
Fast tillsynsavgift vid servering till slutet sällskap 2 600 kr
Fast tillsynsavgift vid servering till allmänheten 1 600 kr
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Rörlig tillsynsavgift vid servering till allmänheten (faktureras årligen)
Avgiftsklass Årsomsättning Avgift per år
1 - 500 000 2 100 kr
2 500 001 -1 000 000 5 200 kr
3 1 000 001 – 2 000 000 8 400 kr
4 2 000 001 – 5 000 000 10 400 kr
5 5 000 001 – 10 000 000 12 600 kr
6 10 000 001 - 14 700 kr
Vid sen serveringstid
Öppettid till kl. 02:00 1 000 kr
Öppettid till kl. 03:00 2 100 kr
Öppettid till kl 04:00 5 200 kr
Öppettid till kl. 05:00 7 300 kr

Den fasta tillsynsavgiften och avgift för sen serveringstid avser alkoholservering året runt eller årligen 
under viss tidsperiod till allmänheten, slutet sällskap samt trafikservering. Den rörliga tillsynsavgiften 
betalas av tillståndshavare med tillstånd att servera alkohol till allmänheten året runt eller årligen 
under viss tidsperiod.

Förseningsavgift (faktureras tillsammans med tillsynsavgiften om restaurangrapporter kommer 
in för sent)

Restaurangrapport 500 kr

Avgifterna ska årligen revideras mot förändringar i KPI.
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2 KF § 72/2012 

2019-01-07//TCH 

 
AVGIFTER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH TILLSYN ÅR 2019 
 
Serveringstillstånd 
 
Kategori                %-sats av PBB1               Avgift kronor2 

 

 Ny ansökan stadigvarande tillstånd 

     Allmänheten/slutet sällskap/catering   (18 %)   8 400 
 Utvidgat/Ändrat stadigvarande tillstånd  

Allmänheten/slutet sällskap/catering  (8 %)   3 700 
 Ändrad juridisk person med 50 % 
      eller mer    (8 %)   3 700 
 Tillfälligt tillstånd/allmänhet   (12 %)   5 600 
      (återbet. vid avslag 1 000 kr, dvs. tillsynskostnaden) 
 Tillfälligt tillstånd/slutna sällskap   (2 %)      900      

(0,5 % 200 kr tillägg per tillfälle) 
 Provsmakning   (12 %)  5 600 
 Anmälan om serveringslokal vid catering (2 %)     900 
 Anmälan av redan godkänd lokal vid catering (1 %)     500 
 Anmälan av kryddning av spritdryck  (1 %)                          500 
 Kunskapsprov omprov stadigvarande tillstånd  

för allmänheten/slutet sällskap/catering (3 %)                                    1 400 
 Kunskapsprov omprov tillfälligt tillstånd 

slutna sällskap   (2 %)      900 
 

Tillsyn 
 
Grundavgift               %-sats av PBB1               Avgift kronor2 

 

 Alk.serv/allmänhet/slutna ssk kl 11.00-01.00  (4 %)   1 900 
 Tillägg för kl 01.00-02.00   (5 %)   2 300 
 Tillägg för kl 01.00-03.00   (11 %)   5 100 
 Dygnet runt    (16 %)   7 400 
 
Avgiftsklass  Årsomsättning, kr                          %-sats av PBB1                   Avgift kronor2 

 

1.  1 –     500 000   (5 %)   2 300 
2.        500 001 –  1 000 000   (8 %)   3 700 
3.     1 000 001 –  2 000 000   (11 %)   5 100 
4.     2 000 001 –  4 000 000   (14 %)   6 500 
5.     4 000 001 –  6 000 000   (16 %)   7 400 
6.     6 000 001 –  8 000 000   (19 %)   8 800 
7.     8 000 001 – 10 000 000   (22 %)                      10 200 
8.   10 000 001 – 12 000 000   (25 %)                      11 600 
9.   12 000 001 –   (32 %)                      14 900 

                                                 
1 PBB = prisbasbelopp, 46 500 kr för år 2019 
2 Avrundat till närmast hundratal 
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Sektorn för socialtjänst
Tina Christensen

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-12-05 2019KS789  469

Kommunal avtalssamverkan avseende tobakstillstånd enligt lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter

Sammanfattning
Under 2019 har ny lagstiftning inom tobaksområdet trätt i kraft som innebär att nya 
uppgifter i form av tillståndsprövning för försäljning av tobak tillkommer till 
verksamheten på miljö- och hälsoskydd, sektorn för samhällsbyggnad. Enheten miljö- 
och hälsoskydd har till uppgift att utföra tillsyn av tobak och folköl för miljö- och 
bygglovsnämndens räkning. Den nya verksamheten med tillståndsprövning för 
försäljning av tobak är för närvarande kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Handläggningen för tobakstillstånd liknar den som genomförs för serveringstillstånd. 
Antalet nya ärenden i kommunen förväntas bli få per år och verksamhetens ärendemängd 
står inte i proportion till de resurser som krävs för att utbilda och upprätthålla kompetens 
inom området.

Även verksamheten för serveringstillstånd och tillsyn, som bedrivs på sektorn för 
socialtjänst, är relativt liten och det som krävs för att upprätthålla kunskap och kompetens 
inom området står inte i proportion till antalet ärenden i kommunen. Verksamheten 
bedrivs av en anställd, varför handläggningen blir sårbar vid semestrar och annan 
frånvaro.

Som alternativ till att befintliga verksamheter tillförs resurser och eventuellt 
omorganiseras ser förvaltningen möjligheten för Härryda kommun att ingå 
samverkansavtal med Göteborgs Stad för utförandet av uppgifter enligt alkohollagen och 
lag om tobak och liknande produkter. Tillståndsenheten, Göteborgs Stad, ställer sig 
positiv till ett samverkansavtal och redan i dagsläget utför de uppgifter åt sju andra 
kommuner i Göteborgsregionen.

Förvaltningen bedömer att en samverkan med Göteborgs Stad leder till mer effektiv 
handläggning och service samt bättre nyttjande av kompetens och resurser.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal om samverkan alkohol och tobak med 
Tillståndsenheten, Göteborgs stad och uppdrar till kommundirektören att underteckna 
avtalet under 2020.
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Kommunfullmäktige fastställer ny taxa gällande avgifter för tillstånd till försäljning av 
tobak enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter enligt föreliggande 
förslag. Taxan ska träda i kraft 1 mars 2020.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva taxa för Härryda kommuns prövning och 
tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), beslutad 19 september 
2019 § 113, som dock tillämpas till och med 29 februari 2020.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal beslutar 
kommunstyrelsen att delegera beslutanderätt inom ramen för avtalssamverkan, i enlighet 
med delegationsordning fr.o.m. 1 mars 2020 enligt föreliggande förslag.

Ärendet
Enheten miljö och hälsoskydd under sektorn för samhällsbyggnad har till uppgift att 
utföra tillsyn av tobak och folköl för miljö- och bygglovsnämndens räkning. Under 2019 
har en ny lag om tobak och liknande produkter trätt i kraft, som innebär att ytterligare 
uppgifter i form av tillståndsprövning för tobaksförsäljning tillkommer verksamheten. 
Handläggningen för tobakstillstånd liknar den som genomförs för serveringstillstånd. 
Denna nya verksamhet med tillståndsprövning för försäljning av tobak är för närvarande 
kommunstyrelsens ansvarsområde.

I Härryda finns 28 ställen som säljer tobak, som måste ha sökt tillstånd före 1 november 
2019 för att få fortsätta att sälja tills beslut fattats. Förvaltningen bedömer att det kan 
tillkomma två till tre nya försäljningsställen per år.

Som konsekvens av den nya lagstiftningen krävs att ny kompetens tillförs miljö- och 
hälsoskydd, oaktat att även denna verksamhet har relativt få ärenden. Arbetet med 
tobakstillstånd står inte i proportion till de resurser som måste avsättas för att upprätthålla 
kompetens för verksamheten.

Även verksamheten för serveringstillstånd och tillsyn, som bedrivs på sektorn för 
socialtjänst, är relativt liten och det som krävs för att upprätthålla kunskap och kompetens 
inom området står inte i proportion till antalet ärenden i kommunen. Verksamheten 
bedrivs av en anställd, varför handläggningen blir sårbar vid semestrar och annan 
frånvaro.

Förvaltningen ser därför att antingen behöver båda dessa verksamheter tillföras resurser 
och eventuellt omorganiseras eller så kan ett kommunsamarbete vara aktuellt.

Kommunal samverkan

Kommunallagens 9 kap. 37 § möjliggör sedan 2017 för kommuner att samverka på olika 
sätt, bland annat genom att träffa avtal om att någon av en kommuns uppgifter helt eller 
delvis utförs av en annan kommun eller ett annat landsting. 

Förvaltningen har omvärldsbevakat och noterar att Göteborgs Stad har ingått 
samverkansavtal och utför uppgifter åt sju andra kommuner enligt alkohollagen och lagen 
om tobak och liknande produkter. Dessa kommuner är Ale, Kungälv, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
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Den 29 maj 2019 skickades en första förfrågan från Härryda kommun på uppdrag av 
kommunstyrelsens ordförande om eventuell möjlighet att upprätta ett samverkansavtal 
mellan Härryda kommun och Göteborgs Stad när det gäller handläggning enligt 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter.

Tillståndsenheten inom Social resursförvaltning, Göteborgs Stad har ställt sig positiva till 
denna förfrågan och hänvisar till att det är viktigt för Göteborgsregionen att kunna hålla 
hög kvalitet i hanteringen av ärenden enligt alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter. Göteborg, som största stad i regionen med bred kompetens inom 
området, får ofta frågor från närliggande kommuner rörande handläggning. Genom att ta 
tillvara på den kompetens och de basresurser som finns vid Tillståndsenheten blir arbetet 
mer kostnadseffektivt för kommunerna som Göteborgs Stad sluter avtal med.

Samverkan på området förenklar för tillståndssökande som etablerar sig i flera av 
kommunerna i Göteborgsregionen genom att handläggning och service blir likvärdig och 
därmed mer förutsägbar, oavsett vilken kommun företagaren etablerar sig i. Ofta jämför 
sökanden hur motsvarande ärenden hanteras av Göteborgs Stad och genom att anpassa 
avgifter och delegation i nivå och omfattning är det större chans att företagarens 
förväntningar på likställighet uppfylls.

Tillståndsenheten bedömer att det också går att skapa kostnadseffektivitet genom att flera 
av de myndigheter som förvaltningen samverkar med även har Härryda som 
upptagningsområde, så som t.ex. polismyndigheten och räddningstjänsten. Dessa 
myndigheter har också till Tillståndsenheten uttryckt att de ser positivt på om Göteborgs 
Stad skulle överta handläggningen eftersom det skulle förenkla även deras arbete.

Tillståndsenheten i Göteborgs Stad avser att i slutet av 2019 i ett tjänsteutlåtande föreslå 
Göteborgs Stad, Social resursnämnd att ingå avtal med Härryda kommun.

Avtalssamverkan

Ett avtal med Göteborgs stad innebär att Tillståndsenheten handlägger ansökningar om 
serveringstillstånd och provsmakningstillstånd, tillstånd för detaljhandel, partihandel och 
distanshandel med tobaksvaror samt registrering av anmälningar för försäljning av folköl 
och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare för Härryda kommun. Avtalet 
innebär också att Tillståndsenheten i Göteborg stad genomför tillsyn enligt alkohollagen 
och lagen om tobak och liknande produkter i Härryda kommun.

Avtalet avser inte tillsyn av rökfria miljöer.

Förutsatt att kommunfullmäktige i Härryda kommun och Socialresursnämnd i Göteborgs 
Stad godkänner förslaget är förhoppningen att avtalssamverkan ska börja gälla den 1 
mars 2020.

Samverkansavtalet på alkohol- och tobaksområdet tecknas ett år i taget med automatisk 
förlängning för att möjliggöra för utvärdering av verksamheten.

Ekonomisk ersättning enligt avtalet

Samtliga ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter tillfaller helt Tillståndsenheten, som också kommer att sköta 
fakturering av avgifterna. Avtalet förutsätter att avgifterna i Härryda kommun anpassas 
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efter Göteborgs Stads avgiftsnivåer och kommunfullmäktige behöver därmed besluta om 
ny taxa för avgifter inom området för att uppfylla avtalsvillkoren. Härryda kommun 
kommer inte att ha några direkta kostnader efter att avtalet är tecknat, med undantag för 
vissa administrativa delar som t.ex. ärendeadministration och arkivering.

Delegationsordning

Enligt 9 kap. 37 § kommunallag (2017:725) får en kommun uppdra åt en anställd i en 
annan kommun att fatta beslut på kommunens vägnar inom ramen för avtalet.

Det är lämpligt, praktiskt och effektivt att kommunstyrelsen delegerar till tjänsteperson i 
Göteborgs Stad i samma utsträckning som Social Resursnämnd delegerar till sina 
tjänstepersoner.

Kommunstyrelsens nuvarande delegation till verksamhetschef Miljö är något mindre 
omfattande än den som föreslås i bilaga till avtal.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att det skulle vara ekonomiskt gynnsamt för Härryda 
kommun att sluta avtal med Göteborgs Stad avseende uppgifter enligt alkohollagen och 
lagen om tobak och liknande produkter. Det skulle även bli ett bättre nyttjande av 
kompetens och resurser. I Härryda kommun är ärendena i dessa verksamheter få till 
antalet, samtidigt som kraven på kompetens och tillgänglighet är desamma som i 
kommuner med fler ärenden. Genom avtalssamverkan bidrar Härryda kommun också till 
likabehandling och kvalitetssäkring över kommungränserna avseende tillämpning av 
dessa lagar.

Avtalssamverkan på tobaktillståndsområdet förutsätter att miljö- och bygglovsnämnden, 
vad gäller tillsyn av tobak och folköl mm, och kommunstyrelsen, vad gäller 
alkoholområdet, ställer sig positiva till avtalssamverkan inom sina respektive områden för 
att ett samverkansavtal ska komma till stånd med Göteborgs Stad.

Anders Ohlsson
Ssamhällsbyggnadschef Thomas Hammarlund

Miljöchef

Bilagor

Bilaga 1 Avtal om samverkan alkohol och tobak med Göteborgs Stad

Bilaga 2 Delegationsordning, bilaga till avtal om samverkan alkohol och tobak med 
Göteborgs Stad

Bilaga 3 Ny taxa för ansökningsavgifter för tillstånd till försäljning av tobak och liknande 
produkter
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Bilaga 4 Kommunstyrelsens nuvarande delegationsordning gällande lag om tobak och 
liknande produkter

Bilaga 5 Kommunstyrelsens nuvarande taxa för avgifter för prövning och tillsyn enligt 
lagen om tobak och liknande produkter
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1

Postadress Besöksadress
Social resursförvaltning Gårdavägen 2
Box 6131 E-post: social.resurs@socialresurs.goteborg.se Telefon: 031-365 00 00
400 60 Göteborg Webbplats: www.goteborg.se/socialresurs Fax: 031-367 90 12

2020-mm-dd

Avtal om samverkan
Mellan Göteborgs Stad, Tillståndsenheten, Social resursförvaltning (nedan kallad 
Tillståndsenheten) och kommun, har följande samverkansavtal ingåtts. 

1. Parter 
Kommun
Org.nr.: xxx
Adress: xxx

Göteborgs Stad, Social resursförvaltning, Tillståndsenheten
Org.nr.: 212000 -1355 
Adress: Box 5282, 402 25 Göteborg
Tel: 031-367 90 91

2. Bakgrund
Avtal om samverkan ingås med stöd av 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) (KL) 
med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 §, samma lagstiftning.  

3. Parternas överenskommelse
Inom ramen för denna avtalssamverkan uppdrar kommun åt Tillståndsenheten att för 
kommun utföra de uppgifter som åligger kommunen enligt alkohollag (2010:1622) och 
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Med uppgifter avses handläggning 
och tillsyn med övrig hantering i enlighet med nämnda lagstiftningar samt annan 
tillämplig lagstiftning, förordningar och föreskrifter.

Avtalet omfattar inte de bestämmelser om rökfria miljöer som regleras i lagen om tobak 
och liknande produkter.

Kommun uppdrar vidare åt förvaltningsdirektör vid Social resursförvaltning, Göteborgs 
Stad, att besluta på kommunens vägnar i ärenden enligt alkohollagen och lagen om 
tobak och liknande produkter, med möjlighet till vidaredelegering till anställd vid 
Tillståndsenheten i enlighet med bilagd delegation. Se bilaga 1. Delegering av beslut 
från kommun till förvaltningsdirektör vid Social resursförvaltning med möjlighet till 
vidaredelegering sker i enlighet med 9 kap. 37 § 2 st. samt 7 kap. 4-8 §§ KL. Denna 
delegering innebär inte befogenhet för anställd vid Tillståndsenheten att fatta beslut på 
kommun vägnar enligt alkohollagen eller lagen om tobak och liknande produkter i 
sådant som följer av begränsningarna i 6 kap. 38 § KL. Begränsningarna omfattas bland 
annat av det som anges i alkohollagen 8 kap. 9 § och 9 kap. 2 §.

Kommun ska i behörig ordning besluta om delegering av beslut enligt alkohollagen och 
lagen om tobak och liknande produkter till förvaltningsdirektör vid Social 
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2

Postadress Besöksadress
Social resursförvaltning Gårdavägen 2
Box 6131 E-post: social.resurs@socialresurs.goteborg.se Telefon: 031-365 00 00
400 60 Göteborg Webbplats: www.goteborg.se/socialresurs Fax: 031-367 90 12

resursförvaltning, Göteborgs Stad, med möjlighet till vidaredelegering till anställd vid 
Tillståndsenheten. 

Kommun ska besluta om och följa de nivåer för ansöknings- och tillsynsavgifter som 
beslutats av Göteborg Stad.

4. Pris och betalningsvillkor
Samtliga ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter för kommun faktureras av Tillståndsenheten och tillfaller 
Tillståndsenheten. 

5. Avtalstid och uppsägning
Avtalet gäller från och med 2020-mm-dd till och med 2021-mm-dd.

Avtalet kan sägas upp av båda parterna till upphörande vid det kalenderårsskifte som 
inträffar närmast efter sex (6) månader från uppsägning. Om någon av parterna inte 
säger upp avtalet förlängs avtalstiden med ett år i taget.

6. Uppföljning och information
Tillståndsenheten ska till kommun årligen skriftligen redovisa hur verksamheten 
bedrivits under det gångna året. I samband med årsredovisningen skickar 
Tillståndsenheten även över tillsynsplanen. Vid behov sker återkoppling av 
tillsynsplanen under året genom besök i kommun.

Tillståndsenheten ska också, i enlighet med bilagd delegationsordning, till kommun 
anmäla vilka beslut som fattats och på vilken nivå beslut fattats. Besluten anmäls 
löpande i samband med att de fattas till, av kommun, anvisad e-postadress.

Part är skyldig att informera motpart om händelser och förändringar rörande 
verksamheten om dessa kan antas vara av väsentlig betydelse för motparten.

Det åligger parterna var för sig att fullfölja den informationsskyldighet som följer av 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter, t.ex. 8 kap. 9 § och 9 kap. 7 § 
alkohollagen, 5 kap. 11 § och 7 kap. 20-21 §§ lag om tobak och liknande produkter.

7. Offentlighet och sekretess
Parterna förbinder sig att följa de regler om tystnadsplikt och sekretess som gäller för 
respektive verksamhet i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen eller vad som 
följer av överenskommelse. Tystnadsplikt gäller även vid avslutad anställning och efter 
att samverkan avslutats.

Parterna omfattas var för sig av tryckfrihetsförordningen vilket bl.a. innebär att parterna 
var för sig ansvarar för tillämpning av allmänna handlingar och offentlighetsprincipen 
med de begränsningar som följer av bland annat offentlighets- och sekretesslagen.

8. Dokumentation
Parterna ansvarar var för sig för egen dokumentation, diarieföring och gallring i 
ärendehanteringen i enlighet med tillämplig lagstiftning och interna regler.
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Postadress Besöksadress
Social resursförvaltning Gårdavägen 2
Box 6131 E-post: social.resurs@socialresurs.goteborg.se Telefon: 031-365 00 00
400 60 Göteborg Webbplats: www.goteborg.se/socialresurs Fax: 031-367 90 12

Tillståndsenheten registrerar och förvarar pågående ärenden. Avslutade ärenden 
överlämnas till kommun för arkivering.

Vid avtalets eventuella upphörande kommer kommun att få tillgång till den 
dokumentation som är hänförlig uppdraget och som inte redan lämnats över. 
Överlämnandet sker utan kostnad och med föregående samråd om hur det ska gå till.

9. Personuppgiftsbehandling
Parterna ansvarar var för sig för egen hantering och behandling av personuppgifter i 
enlighet med gällande lagstiftning, förordningar och interna regler.

10. Ändringar, tillägg och överlåtelse
Avtalet kan justeras under pågående avtalsperiod i det fall förutsättningarna för avtalet 
väsentligen förändras. En väsentlig förändring kan utgöras av ändringar i för avtalet 
relevant lagstiftning och/eller förordningar. Avtalet kan även, på initiativ av parterna, 
under pågående avtalsperiod omförhandlas. 

Ändringar och tillägg i detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av behörig 
företrädare för båda parter för att vara giltiga. 

Avtalet får inte överlåtas.

11. Befrielsegrunder (Force Majeure)
Parterna ska vara befriade från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal om utförande 
hindras eller oskäligt betungas till följd av händelser utanför partens kontroll och som 
inte hade kunnat förutses. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. 
myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt 
på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större 
omfattning.   

Till händelser utanför parts kontroll ska inte räknas strejk, blockad, lockout eller annan 
arbetskonflikt som beror av att part inte följer på marknaden gängse tillämpliga regler 
och principer. Part ska visa att konflikt som nyss sagts inte beror på parten.

En part är skyldig att omgående skriftligen underrätta den andra parten i händelse av 
nyss nämnda slag, som hindrar eller oskäligt betungar parts fullgörande av avtalet. 
Parten är skyldig att genast utföra åligganden enligt avtalet när händelsen av nu nämnda 
slag upphör.

12. Avtalets förtida upphörande
Part är berättigad att häva avtalet om den andra parten väsentligen bryter mot sina 
förpliktelser och därefter inte vidtar rättelse utan dröjsmål efter skriftlig anmaning.
Vid upprepade avtalsbrott av väsentlig betydelse har part rätt att häva avtalet.

13. Tvist
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan 
parterna. Om parterna inte når en överenskommelse ska tvist avgöras i allmän domstol 
med Göteborgs tingsrätt som första instans, med tillämpning av svensk rätt.
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Postadress Besöksadress
Social resursförvaltning Gårdavägen 2
Box 6131 E-post: social.resurs@socialresurs.goteborg.se Telefon: 031-365 00 00
400 60 Göteborg Webbplats: www.goteborg.se/socialresurs Fax: 031-367 90 12

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

Göteborg den Kommun den

Social resursförvaltning
Göteborgs Stad Kommun

------------------------------ ------------------------------
Michael Ivarsson xxxxx xxxxx
Förvaltningsdirektör xxxxx

Bilagor:
Bilaga 1, delegationsordning
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Bilaga ett (1) till samverkansavtal (dnr. Xxxx) mellan Göteborgs Stad, Tillståndsenheten, Social resursförvaltning och kommun.

Delegationsordning

Förkortningar
Lagar, förordningar och föreskrifter
AL Alkohollag (2010:1622)
FL Förvaltningslag (2017:900)
LTLP Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Beslut anmäls om inget annat anges under anmärkning.

EC = enhetschef
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Numrering Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmärkning
1 Överlämna uppgifter vid misstanke om 

brott mot alkohollagen och lagen om 
tobak och liknande produkter till 
myndighet som har till uppgift att 
ingripa mot brottet eller överlämna 
uppgift till annan myndighet då 
uppgiftslämnandet uppenbart har 
företräde framför sekretesskyddet.

10 kap. 24, 27 
§§ OSL

EC

2 Beslut om att avslå parts begäran om att 
ärendet ska avgöras.

12 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

3 Beslut om att ombud som bedöms 
olämplig för sitt uppdrag inte längre får 
medverka i ärendet.

14 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

4 Beslut om att förelägga ombud eller part 
att ombudet genom skriftlig eller muntlig 
fullmakt ska styrka sin behörighet.

15 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

5 Beslut om att förelägga part att avhjälpa 
brist i framställan i ansökningsärende.

20 § FL EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte.

6 Beslut om att avvisa en ansökan på 
grund av brist i framställan.

20 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

7 Beslut om att ändra tidigare beslut då 
beslutet anses felaktigt, ändringsbeslut.

37 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.

8 Beslut om att ändra tidigare beslut då 
beslutet anses uppenbart felaktigt, 
tvingande ändringsbeslut.

38 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.

9 Beslut om att ändra tidigare beslut vid 
överklagan av beslutet.

39 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.
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10 Beslut om överklagande kommit in i rätt 
tid och eventuell avvisning.

45 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.

11 Beslut om sekretess vid utlämnande av 
allmän handling

30 kap. 20 § 
OSL

EC eller 
samordnare

Ansökningar
12 Beslut om stadigvarande 

serveringstillstånd till allmänheten och 
slutna sällskap, nya tillstånd, 
serveringstid från kl. 11:00 till senast kl. 
03:00.

8 kap. 1, 2, 4 
§§ AL

EC

13 Beslut om förändring av tillstånd. 
Avseende serveringstid, senast till kl. 
01:00.

8 kap. 1, 2, 4 
§§ AL

EC, samordnare 
eller handläggare

14 Beslut om förändring av serveringstid 
till senast kl. 03:00.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

EC eller 
samordnare

15 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 
till allmänheten.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

EC

16 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 
till slutet sällskap.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte

17 Beslut om provsmakningstillstånd, 
stadigvarande eller enstaka tidsperiod, 
för partihandlare.

8 kap. 2, 6 p. 
2 §§ AL

EC eller 
samordnare

18 Beslut om provsmakningstillstånd, 
stadigvarande eller enstaka tidsperiod, för 
tillverkare.

8 kap. 7 § AL EC
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19 Beslut om att för visst tillfälle förbjuda 
eller inskränka försäljning av 
alkoholdrycker.

3 kap. 10 § 
AL

EC

20 Beslut om stadigvarande eller tillfälligt 
försäljningstillstånd, detalj- eller 
partihandel.

5 kap. 3 § 
LTLP

EC

21 Beslut om att avskriva ärende då 
sökanden återtagit ansökan eller då 
sökanden upphört som rättssubjekt.

8 kap. 1, 2, 4, 
6, 7 §§ AL, 5 
kap. 3 § 
LTLP

EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte.

Sanktioner
22 Beslut om att påbörja 

sanktionsutredning.
9 kap. 2 § 
AL, 7 kap. 3, 
4 §§ LTLP

EC Anmäls inte.

23 Beslut om att meddela en erinran. 9 kap. 17 § 
AL

EC

24 Beslut om att återkalla 
serveringstillstånd eller 
försäljningstillstånd efter uppsägning 
från tillståndshavaren.

9 kap. 18 § p. 
1 AL, 7 kap. 
10 § p.1 
LTLP

EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

25 Beslut om att återkalla 
serveringstillstånd eller 
försäljningstillstånd då nytt 
serveringstillstånd eller 
försäljningstillstånd beviljats i samma 
lokal.

9 kap. 18 § p. 
1 AL, 7 kap. 
10 § p. 1 
LTLP

EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte.

26 Beslut om att meddela ett föreläggande 
eller ett förbud med eller utan vite.

7 kap. 9 § 
LTLP

EC Avser tobaksvaror och örtprodukter för 
rökning.
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27 Beslut om att medta varuprov. 9 kap. 13 § 
AL

Inspektör

28 Beslut om att medta prov. 7 kap. 18 § 
LTLP

Inspektör

29 Beslut om att avskriva ärende om 
sanktionsutredning.

9 kap. 2 § 
AL, 7 kap. 3, 
4 §§ LTLP

EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

Beslut vilka inte är delegerade och därmed fattas av kommun
Beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten och 
slutna sällskap, nya tillstånd, 
serveringstid innan kl. 11:00 och/eller 
efter kl. 03:00.

8 kap. 1, 2, 4 
§§ AL

Beslut om förändring av serveringstid 
till innan kl. 11:00 och/eller efter kl. 
03:00.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

Beslut om att meddela en varning eller 
återkalla ett serveringstillstånd. Gäller 
inte återkallelse enligt 24 och 25.

9 kap. 17, 18 
§§ AL

Beslut om att meddela en varning eller 
försäljningsförbud vid 
detaljhandelsförsäljning eller servering 
av folköl.

9 kap. 19 § 
AL

Beslut om att meddela ett föreläggande 
eller ett förbud med eller utan vite.

7 kap. 12 § 
LTLP

Avser elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.
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Beslut om att meddela en varning eller 
återkalla ett försäljningstillstånd.

7 kap. 10, 11 
§§ LTLP

Beslut om att meddela en varning eller 
försäljningsförbud vid försäljning av 
elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.

7 kap. 13 § 
LTLP
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Bilaga 3

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter 

Giltig fr.o.m. 2020-03-01

Avgift för försäljningstillstånd
Kategori Föreslagen avgift
Ansökan om tillstånd för att sälja tobak 9 000 kronor
Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak 7 500 kronor
Anmälan om ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden

7 500 kronor

Anmälan om förändrat tillstånd. 2 000 kronor

Avgift för tillsyn
Kategori Föreslagen avgift
Årlig tillsynsavgift 6 500 kronor

Avgifterna ska årligen revideras enligt den procentsats som gäller i prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) per i oktober året innan. Avgifterna avrundas upp till närmaste hundratal.
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Kommunal avtalssamverkan avseende tillsyn 
av tobak enligt lag (2018:2088) om tobak och 

liknande produkter och av folköl enligt 
alkohollagen (2010:1622)

15

2019KS802
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Sektorn för socialtjänst
Tina Christensen

Miljö- och bygglovsnämnden

Datum Dnr
2019-12-10 2019KS802  469

Kommunal avtalssamverkan avseende tillsyn av tobak enligt lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter och av folköl enligt 
alkohollagen (2010:1622) 

Sammanfattning
Under 2019 har ny lagstiftning inom tobaksområdet trätt i kraft som innebär att nya 
uppgifter i form av tillståndsprövning för försäljning av tobak tillkommer till 
verksamheten på miljö- och hälsoskydd, sektorn för samhällsbyggnad. Enheten miljö- 
och hälsoskydd har till uppgift att utföra tillsyn av tobak och folköl för miljö- och 
bygglovsnämndens räkning. Den nya verksamheten med tillståndsprövning för 
försäljning av tobak är för närvarande kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Handläggningen för tobakstillstånd liknar den som genomförs för serveringstillstånd. 
Antalet nya ärenden i kommunen förväntas bli få per år och verksamhetens ärendemängd 
står inte i proportion till de resurser som krävs för att utbilda och upprätthålla kompetens 
inom området.

Även verksamheten för serveringstillstånd och tillsyn, som bedrivs på sektorn för 
socialtjänst, är relativt liten och det som krävs för att upprätthålla kunskap och kompetens 
inom området står inte i proportion till antalet ärenden i kommunen. Verksamheten 
bedrivs av en anställd, varför handläggningen blir sårbar vid semestrar och annan 
frånvaro.

Som alternativ till att befintliga verksamheter tillförs resurser och eventuellt 
omorganiseras ser förvaltningen möjligheten för Härryda kommun att ingå 
samverkansavtal med Göteborgs Stad för utförandet av uppgifter enligt alkohollagen och 
lag om tobak och liknande produkter. Tillståndsenheten, Göteborgs Stad, ställer sig 
positiv till ett samverkansavtal och redan i dagsläget utför de uppgifter åt sju andra 
kommuner i Göteborgsregionen.

Förvaltningen bedömer att en samverkan med Göteborgs Stad leder till mer effektiv 
handläggning och service samt bättre nyttjande av kompetens och resurser.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal om samverkan alkohol och tobak med 
Tillståndsenheten, Göteborgs stad och uppdrar till kommundirektören att underteckna 
avtalet under 2020.

Kommunfullmäktige fastställer ny taxa gällande avgifter för tillsyn av tobak enligt lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva taxa för Härryda kommuns prövning och 
tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088).

Kommunfullmäktige beslutar om ny taxa gällande avgifter för tillsyn av folköl enligt 
alkohollagen (2010:1622).

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva taxa för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn 
enligt alkohollagen (2010:1622).

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal om samverkan beslutar 
miljö- och bygglovsnämnden att delegera beslutanderätt inom ramen för 
avtalssamverkan, i enlighet med delegationsordning from 1 mars 2020 samt genomföra 
ändringar av delegationsordningen enligt föreliggande förslag.

Ärendet
Enheten miljö och hälsoskydd under sektorn för samhällsbyggnad har till uppgift att 
utföra tillsyn av tobak och folköl för miljö- och bygglovsnämndens räkning. Under 2019 
har en ny lag om tobak och liknande produkter trätt i kraft, som innebär att ytterligare 
uppgifter i form av tillståndsprövning för tobaksförsäljning tillkommer verksamheten. 
Handläggningen för tobakstillstånd liknar den som genomförs för serveringstillstånd. 
Denna nya verksamhet med tillståndsprövning för försäljning av tobak är för närvarande 
kommunstyrelsens ansvarsområde.

I Härryda finns 28 ställen som säljer tobak, som måste ha sökt tillstånd före 1 november 
2019 för att få fortsätta att sälja tills beslut fattats. Förvaltningen bedömer att det kan 
tillkomma två till tre nya försäljningsställen per år.

Som konsekvens av den nya lagstiftningen krävs att ny kompetens tillförs miljö- och 
hälsoskydd, oaktat att även denna verksamhet har relativt få ärenden. Arbetet med 
tobakstillstånd och tillsyn står inte i proportion till de resurser som måste avsättas för att 
upprätthålla kompetens för verksamheten.

I Härryda finns ca 20 ställen som säljer folköl och ett fåtal som säljer elektroniska 
cigaretter som miljö- och hälsoskydd bedriver tillsyn på.

Även verksamheten för serveringstillstånd och tillsyn, som bedrivs på sektorn för 
socialtjänst, är relativt liten och det som krävs för att upprätthålla kunskap och kompetens 
inom området står inte i proportion till antalet ärenden i kommunen. Verksamheten 

Page 387 of 756



bedrivs av en anställd, varför handläggningen blir sårbar vid semestrar och annan 
frånvaro.

Förvaltningen ser därför att antingen behöver båda dessa verksamheter tillföras resurser 
och eventuellt omorganiseras eller så kan ett kommunsamarbete vara aktuellt.

Kommunal samverkan

Kommunallagens 9 kap. 37 § möjliggör sedan 2017 för kommuner att samverka på olika 
sätt, bland annat genom att träffa avtal om att någon av en kommuns uppgifter helt eller 
delvis utförs av en annan kommun eller ett annat landsting. 

Förvaltningen har omvärldsbevakat och noterar att Göteborgs Stad har ingått 
samverkansavtal och utför uppgifter åt sju andra kommuner enligt alkohollagen och lagen 
om tobak och liknande produkter. Dessa kommuner är Ale, Kungälv, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Den 29 maj 2019 skickades en första förfrågan från Härryda kommun på uppdrag av 
kommunstyrelsens ordförande om eventuell möjlighet att upprätta ett samverkansavtal 
mellan Härryda kommun och Göteborgs Stad när det gäller handläggning enligt 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter.

Tillståndsenheten inom Social resursförvaltning, Göteborgs Stad har ställt sig positiva till 
denna förfrågan och hänvisar till att det är viktigt för Göteborgsregionen att kunna hålla 
hög kvalitet i hanteringen av ärenden enligt alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter. Göteborg, som största stad i regionen med bred kompetens inom 
området, får ofta frågor från närliggande kommuner rörande handläggning. Genom att ta 
tillvara på den kompetens och de basresurser som finns vid Tillståndsenheten blir arbetet 
mer kostnadseffektivt för kommunerna som Göteborgs Stad sluter avtal med.

Samverkan på området förenklar för tillståndssökande som etablerar sig i flera av 
kommunerna i Göteborgsregionen genom att handläggning och service blir likvärdig och 
därmed mer förutsägbar, oavsett vilken kommun företagaren etablerar sig i. Ofta jämför 
sökanden hur motsvarande ärenden hanteras av Göteborgs Stad och genom att anpassa 
avgifter och delegation i nivå och omfattning är det större chans att företagarens 
förväntningar på likställighet uppfylls.

Tillståndsenheten bedömer att det också går att skapa kostnadseffektivitet genom att flera 
av de myndigheter som förvaltningen samverkar med även har Härryda som 
upptagningsområde, så som t.ex. polismyndigheten och räddningstjänsten. Dessa 
myndigheter har också till Tillståndsenheten uttryckt att de ser positivt på om Göteborgs 
Stad skulle överta handläggningen eftersom det skulle förenkla även deras arbete.

Tillståndsenheten i Göteborgs Stad avser att i slutet av 2019 i ett tjänsteutlåtande föreslå 
Göteborgs Stad, Social resursnämnd att ingå avtal med Härryda kommun.

Avtalssamverkan

Ett avtal med Göteborgs stad innebär att Tillståndsenheten handlägger ansökningar om 
serveringstillstånd och provsmakningstillstånd, tillstånd för detaljhandel, partihandel och 
distanshandel med tobaksvaror samt registrering av anmälningar för försäljning av folköl 
och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare för Härryda kommun. Avtalet 
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innebär också att Tillståndsenheten i Göteborg stad genomför tillsyn enligt alkohollagen 
och lagen om tobak och liknande produkter i Härryda kommun.

Avtalet avser inte tillsyn av rökfria miljöer.

Förutsatt att kommunfullmäktige i Härryda kommun och Socialresursnämnd i Göteborgs 
Stad godkänner förslaget är förhoppningen att avtalssamverkan ska börja gälla den 1 
mars 2020.

Samverkansavtalet på alkohol- och tobaksområdet tecknas ett år i taget med automatisk 
förlängning för att möjliggöra för utvärdering av verksamheten.

Ekonomisk ersättning enligt avtalet

Samtliga ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter tillfaller helt Tillståndsenheten, som också kommer att sköta 
fakturering av avgifterna. Avtalet förutsätter att avgifterna i Härryda kommun anpassas 
efter Göteborgs Stads avgiftsnivåer och kommunfullmäktige behöver därmed besluta om 
ny taxa för avgifter inom området för att uppfylla avtalsvillkoren. Härryda kommun 
kommer inte att ha några direkta kostnader efter att avtalet är tecknat, med undantag för 
vissa administrativa delar som t.ex. ärendeadministration och arkivering.

Kommunfullmäktige har nyligen antagit nya taxor för hanteringen enligt lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter och kommer att anta taxa för miljö- och 
bygglovsnämndens tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622). Dessa taxor måste upphävas i 
samband med att de nya taxorna antas.

För tillsynen av rökfria miljöer finns ingen möjlighet enligt lagstiftningen att ta ut en 
avgift.

Delegationsordning

Enligt 9 kap. 37 § kommunallag (2017:725) får en kommun uppdra åt en anställd i en 
annan kommun att fatta beslut på kommunens vägnar inom ramen för avtalet.

Det är lämpligt, praktiskt och effektivt att kommunstyrelsen delegerar till tjänsteperson i 
Göteborgs Stad i samma utsträckning som Social Resursnämnd delegerar till sina 
tjänstepersoner.

Miljö- och bygglovsnämnden kommer att ha kvar tillsynen av rökfria miljöer. 
Delegationsordningen måste skrivas om något eftersom det är en ny lagstiftning och det 
nu hänvisas till andra paragrafer, se bilaga 3. Innebörden av delegationen ändras dock 
inte.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att det skulle vara ekonomiskt gynnsamt för Härryda 
kommun att sluta avtal med Göteborgs Stad avseende uppgifter enligt alkohollagen och 
lagen om tobak och liknande produkter. Det skulle även bli ett bättre nyttjande av 
kompetens och resurser. I Härryda kommun är ärendena i dessa verksamheter få till 
antalet, samtidigt som kraven på kompetens och tillgänglighet är desamma som i 
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kommuner med fler ärenden. Genom avtalssamverkan bidrar Härryda kommun också till 
likabehandling och kvalitetssäkring över kommungränserna avseende tillämpning av 
dessa lagar.

Avtalssamverkan gällande tillsyn av tobak och folköl förutsätter att kommunstyrelsen vad 
gäller serveringstillstånd, tillsyn av alkoholservering och tobakstillstånd, ställer sig 
positiv till avtalssamverkan inom nämnda områden för att ett samverkansavtal ska 
komma till stånd med Göteborgs Stad.

Anders Ohlsson
Sektorschef Thomas Hammarlund

Miljöchef

Bilagor

Bilaga 1 Avtal om samverkan alkohol och tobak med Göteborgs Stad

Bilaga 2 Delegationsordning, bilaga till avtal om samverkan alkohol och tobak med 
Göteborgs Stad

Bilaga 3 Ändringar i miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning

Bilaga 4 Ny taxa för tillsynsavgifter för försäljning av tobak och likande produkter

Bilaga 5 Ny taxa för tillsyn av folköl enligt alkohollagen

Bilaga 6 Kommunstyrelsens nuvarande taxa för avgifter för prövning och tillsyn enligt 
lagen om tobak och liknande produkter

Bilaga 7 Miljö- och bygglovsnämndens nuvarande taxa för tillsyn av tobak
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1

Postadress Besöksadress
Social resursförvaltning Gårdavägen 2
Box 6131 E-post: social.resurs@socialresurs.goteborg.se Telefon: 031-365 00 00
400 60 Göteborg Webbplats: www.goteborg.se/socialresurs Fax: 031-367 90 12

2020-mm-dd

Avtal om samverkan
Mellan Göteborgs Stad, Tillståndsenheten, Social resursförvaltning (nedan kallad 
Tillståndsenheten) och kommun, har följande samverkansavtal ingåtts. 

1. Parter 
Kommun
Org.nr.: xxx
Adress: xxx

Göteborgs Stad, Social resursförvaltning, Tillståndsenheten
Org.nr.: 212000 -1355 
Adress: Box 5282, 402 25 Göteborg
Tel: 031-367 90 91

2. Bakgrund
Avtal om samverkan ingås med stöd av 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) (KL) 
med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 §, samma lagstiftning.  

3. Parternas överenskommelse
Inom ramen för denna avtalssamverkan uppdrar kommun åt Tillståndsenheten att för 
kommun utföra de uppgifter som åligger kommunen enligt alkohollag (2010:1622) och 
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Med uppgifter avses handläggning 
och tillsyn med övrig hantering i enlighet med nämnda lagstiftningar samt annan 
tillämplig lagstiftning, förordningar och föreskrifter.

Avtalet omfattar inte de bestämmelser om rökfria miljöer som regleras i lagen om tobak 
och liknande produkter.

Kommun uppdrar vidare åt förvaltningsdirektör vid Social resursförvaltning, Göteborgs 
Stad, att besluta på kommunens vägnar i ärenden enligt alkohollagen och lagen om 
tobak och liknande produkter, med möjlighet till vidaredelegering till anställd vid 
Tillståndsenheten i enlighet med bilagd delegation. Se bilaga 1. Delegering av beslut 
från kommun till förvaltningsdirektör vid Social resursförvaltning med möjlighet till 
vidaredelegering sker i enlighet med 9 kap. 37 § 2 st. samt 7 kap. 4-8 §§ KL. Denna 
delegering innebär inte befogenhet för anställd vid Tillståndsenheten att fatta beslut på 
kommun vägnar enligt alkohollagen eller lagen om tobak och liknande produkter i 
sådant som följer av begränsningarna i 6 kap. 38 § KL. Begränsningarna omfattas bland 
annat av det som anges i alkohollagen 8 kap. 9 § och 9 kap. 2 §.

Kommun ska i behörig ordning besluta om delegering av beslut enligt alkohollagen och 
lagen om tobak och liknande produkter till förvaltningsdirektör vid Social 
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Postadress Besöksadress
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resursförvaltning, Göteborgs Stad, med möjlighet till vidaredelegering till anställd vid 
Tillståndsenheten. 

Kommun ska besluta om och följa de nivåer för ansöknings- och tillsynsavgifter som 
beslutats av Göteborg Stad.

4. Pris och betalningsvillkor
Samtliga ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter för kommun faktureras av Tillståndsenheten och tillfaller 
Tillståndsenheten. 

5. Avtalstid och uppsägning
Avtalet gäller från och med 2020-mm-dd till och med 2021-mm-dd.

Avtalet kan sägas upp av båda parterna till upphörande vid det kalenderårsskifte som 
inträffar närmast efter sex (6) månader från uppsägning. Om någon av parterna inte 
säger upp avtalet förlängs avtalstiden med ett år i taget.

6. Uppföljning och information
Tillståndsenheten ska till kommun årligen skriftligen redovisa hur verksamheten 
bedrivits under det gångna året. I samband med årsredovisningen skickar 
Tillståndsenheten även över tillsynsplanen. Vid behov sker återkoppling av 
tillsynsplanen under året genom besök i kommun.

Tillståndsenheten ska också, i enlighet med bilagd delegationsordning, till kommun 
anmäla vilka beslut som fattats och på vilken nivå beslut fattats. Besluten anmäls 
löpande i samband med att de fattas till, av kommun, anvisad e-postadress.

Part är skyldig att informera motpart om händelser och förändringar rörande 
verksamheten om dessa kan antas vara av väsentlig betydelse för motparten.

Det åligger parterna var för sig att fullfölja den informationsskyldighet som följer av 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter, t.ex. 8 kap. 9 § och 9 kap. 7 § 
alkohollagen, 5 kap. 11 § och 7 kap. 20-21 §§ lag om tobak och liknande produkter.

7. Offentlighet och sekretess
Parterna förbinder sig att följa de regler om tystnadsplikt och sekretess som gäller för 
respektive verksamhet i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen eller vad som 
följer av överenskommelse. Tystnadsplikt gäller även vid avslutad anställning och efter 
att samverkan avslutats.

Parterna omfattas var för sig av tryckfrihetsförordningen vilket bl.a. innebär att parterna 
var för sig ansvarar för tillämpning av allmänna handlingar och offentlighetsprincipen 
med de begränsningar som följer av bland annat offentlighets- och sekretesslagen.

8. Dokumentation
Parterna ansvarar var för sig för egen dokumentation, diarieföring och gallring i 
ärendehanteringen i enlighet med tillämplig lagstiftning och interna regler.
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Tillståndsenheten registrerar och förvarar pågående ärenden. Avslutade ärenden 
överlämnas till kommun för arkivering.

Vid avtalets eventuella upphörande kommer kommun att få tillgång till den 
dokumentation som är hänförlig uppdraget och som inte redan lämnats över. 
Överlämnandet sker utan kostnad och med föregående samråd om hur det ska gå till.

9. Personuppgiftsbehandling
Parterna ansvarar var för sig för egen hantering och behandling av personuppgifter i 
enlighet med gällande lagstiftning, förordningar och interna regler.

10. Ändringar, tillägg och överlåtelse
Avtalet kan justeras under pågående avtalsperiod i det fall förutsättningarna för avtalet 
väsentligen förändras. En väsentlig förändring kan utgöras av ändringar i för avtalet 
relevant lagstiftning och/eller förordningar. Avtalet kan även, på initiativ av parterna, 
under pågående avtalsperiod omförhandlas. 

Ändringar och tillägg i detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av behörig 
företrädare för båda parter för att vara giltiga. 

Avtalet får inte överlåtas.

11. Befrielsegrunder (Force Majeure)
Parterna ska vara befriade från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal om utförande 
hindras eller oskäligt betungas till följd av händelser utanför partens kontroll och som 
inte hade kunnat förutses. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. 
myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt 
på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större 
omfattning.   

Till händelser utanför parts kontroll ska inte räknas strejk, blockad, lockout eller annan 
arbetskonflikt som beror av att part inte följer på marknaden gängse tillämpliga regler 
och principer. Part ska visa att konflikt som nyss sagts inte beror på parten.

En part är skyldig att omgående skriftligen underrätta den andra parten i händelse av 
nyss nämnda slag, som hindrar eller oskäligt betungar parts fullgörande av avtalet. 
Parten är skyldig att genast utföra åligganden enligt avtalet när händelsen av nu nämnda 
slag upphör.

12. Avtalets förtida upphörande
Part är berättigad att häva avtalet om den andra parten väsentligen bryter mot sina 
förpliktelser och därefter inte vidtar rättelse utan dröjsmål efter skriftlig anmaning.
Vid upprepade avtalsbrott av väsentlig betydelse har part rätt att häva avtalet.

13. Tvist
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan 
parterna. Om parterna inte når en överenskommelse ska tvist avgöras i allmän domstol 
med Göteborgs tingsrätt som första instans, med tillämpning av svensk rätt.
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

Göteborg den Kommun den

Social resursförvaltning
Göteborgs Stad Kommun

------------------------------ ------------------------------
Michael Ivarsson xxxxx xxxxx
Förvaltningsdirektör xxxxx

Bilagor:
Bilaga 1, delegationsordning
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Bilaga ett (1) till samverkansavtal (dnr. Xxxx) mellan Göteborgs Stad, Tillståndsenheten, Social resursförvaltning och kommun.

Delegationsordning

Förkortningar
Lagar, förordningar och föreskrifter
AL Alkohollag (2010:1622)
FL Förvaltningslag (2017:900)
LTLP Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Beslut anmäls om inget annat anges under anmärkning.

EC = enhetschef
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Numrering Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmärkning
1 Överlämna uppgifter vid misstanke om 

brott mot alkohollagen och lagen om 
tobak och liknande produkter till 
myndighet som har till uppgift att 
ingripa mot brottet eller överlämna 
uppgift till annan myndighet då 
uppgiftslämnandet uppenbart har 
företräde framför sekretesskyddet.

10 kap. 24, 27 
§§ OSL

EC

2 Beslut om att avslå parts begäran om att 
ärendet ska avgöras.

12 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

3 Beslut om att ombud som bedöms 
olämplig för sitt uppdrag inte längre får 
medverka i ärendet.

14 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

4 Beslut om att förelägga ombud eller part 
att ombudet genom skriftlig eller muntlig 
fullmakt ska styrka sin behörighet.

15 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

5 Beslut om att förelägga part att avhjälpa 
brist i framställan i ansökningsärende.

20 § FL EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte.

6 Beslut om att avvisa en ansökan på 
grund av brist i framställan.

20 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

7 Beslut om att ändra tidigare beslut då 
beslutet anses felaktigt, ändringsbeslut.

37 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.

8 Beslut om att ändra tidigare beslut då 
beslutet anses uppenbart felaktigt, 
tvingande ändringsbeslut.

38 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.

9 Beslut om att ändra tidigare beslut vid 
överklagan av beslutet.

39 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.
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10 Beslut om överklagande kommit in i rätt 
tid och eventuell avvisning.

45 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.

11 Beslut om sekretess vid utlämnande av 
allmän handling

30 kap. 20 § 
OSL

EC eller 
samordnare

Ansökningar
12 Beslut om stadigvarande 

serveringstillstånd till allmänheten och 
slutna sällskap, nya tillstånd, 
serveringstid från kl. 11:00 till senast kl. 
03:00.

8 kap. 1, 2, 4 
§§ AL

EC

13 Beslut om förändring av tillstånd. 
Avseende serveringstid, senast till kl. 
01:00.

8 kap. 1, 2, 4 
§§ AL

EC, samordnare 
eller handläggare

14 Beslut om förändring av serveringstid 
till senast kl. 03:00.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

EC eller 
samordnare

15 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 
till allmänheten.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

EC

16 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 
till slutet sällskap.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte

17 Beslut om provsmakningstillstånd, 
stadigvarande eller enstaka tidsperiod, 
för partihandlare.

8 kap. 2, 6 p. 
2 §§ AL

EC eller 
samordnare

18 Beslut om provsmakningstillstånd, 
stadigvarande eller enstaka tidsperiod, för 
tillverkare.

8 kap. 7 § AL EC
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19 Beslut om att för visst tillfälle förbjuda 
eller inskränka försäljning av 
alkoholdrycker.

3 kap. 10 § 
AL

EC

20 Beslut om stadigvarande eller tillfälligt 
försäljningstillstånd, detalj- eller 
partihandel.

5 kap. 3 § 
LTLP

EC

21 Beslut om att avskriva ärende då 
sökanden återtagit ansökan eller då 
sökanden upphört som rättssubjekt.

8 kap. 1, 2, 4, 
6, 7 §§ AL, 5 
kap. 3 § 
LTLP

EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte.

Sanktioner
22 Beslut om att påbörja 

sanktionsutredning.
9 kap. 2 § 
AL, 7 kap. 3, 
4 §§ LTLP

EC Anmäls inte.

23 Beslut om att meddela en erinran. 9 kap. 17 § 
AL

EC

24 Beslut om att återkalla 
serveringstillstånd eller 
försäljningstillstånd efter uppsägning 
från tillståndshavaren.

9 kap. 18 § p. 
1 AL, 7 kap. 
10 § p.1 
LTLP

EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

25 Beslut om att återkalla 
serveringstillstånd eller 
försäljningstillstånd då nytt 
serveringstillstånd eller 
försäljningstillstånd beviljats i samma 
lokal.

9 kap. 18 § p. 
1 AL, 7 kap. 
10 § p. 1 
LTLP

EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte.

26 Beslut om att meddela ett föreläggande 
eller ett förbud med eller utan vite.

7 kap. 9 § 
LTLP

EC Avser tobaksvaror och örtprodukter för 
rökning.
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27 Beslut om att medta varuprov. 9 kap. 13 § 
AL

Inspektör

28 Beslut om att medta prov. 7 kap. 18 § 
LTLP

Inspektör

29 Beslut om att avskriva ärende om 
sanktionsutredning.

9 kap. 2 § 
AL, 7 kap. 3, 
4 §§ LTLP

EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

Beslut vilka inte är delegerade och därmed fattas av kommun
Beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten och 
slutna sällskap, nya tillstånd, 
serveringstid innan kl. 11:00 och/eller 
efter kl. 03:00.

8 kap. 1, 2, 4 
§§ AL

Beslut om förändring av serveringstid 
till innan kl. 11:00 och/eller efter kl. 
03:00.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

Beslut om att meddela en varning eller 
återkalla ett serveringstillstånd. Gäller 
inte återkallelse enligt 24 och 25.

9 kap. 17, 18 
§§ AL

Beslut om att meddela en varning eller 
försäljningsförbud vid 
detaljhandelsförsäljning eller servering 
av folköl.

9 kap. 19 § 
AL

Beslut om att meddela ett föreläggande 
eller ett förbud med eller utan vite.

7 kap. 12 § 
LTLP

Avser elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.
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Beslut om att meddela en varning eller 
återkalla ett försäljningstillstånd.

7 kap. 10, 11 
§§ LTLP

Beslut om att meddela en varning eller 
försäljningsförbud vid försäljning av 
elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.

7 kap. 13 § 
LTLP
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Bilaga 3 till ärendet om kommunal avtalssamverkan…

Ändringar i miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning gällande lagen om tobak 
och liknande produkter och alkohollagen

Lagrum Delegat Kommentarer
Lag (2018:2088) om 
tobak och liknande 
produkter
Tobakslagen (1993:581)

Ny lagstiftning som 
ersätter 
tobakslagen och lag 
om elektroniska 
cigaretter och 
påfyllningsbehållar
e

2, 4 och 6 §§

19 a §

19 b §

Begränsning av rökning i vissa 
lokaler.

Tillsyn i vissa lokaler.

Besluta om avgift fastställd av 
kommunfullmäktige.

H

H

H

Stryks

Stryks

Stryks

20 § 7 kap 9 och 12 §§

7 kap 13 §

Besluta om föreläggande och 
förbud utan vite. Besluta att 
förena föreläggande eller förbud 
med (fast) vite om högst 10.000 kr 
för respektive adressat i varje
enskilt ärende eller löpande vite 
om högst 5.000 kr per över-
trädelse, dock totalt löpande vite 
om max 10.000 kr

Besluta om varning eller förbud

H

H

Ändrat lagrum och 
redigerat enligt 
notering.

Ny punkt

23 § 7 kap 18 §

23 a § 7 kap 20 och 21 
§§

Lag om elektroniska 
cigaretter och 
påfyllningsbehållare
25, 29, 30 §§ (gäller från 
den 1 juli 2017)

Tillträde till lokaler.

Underrätta andra myndigheter.

Bedriva tillsyn och meddela de 
föreläggande och förbud som 
behövs. Vid brister meddela 
förbud mot försäljning eller 
meddela varning.

H

H

H

Ändrat lagrum

Ändrat lagrum 
samt ändrat text så 
det innefattar alla 
myndigheter som 
ska underrättas

Lagen upphävd

Styrks
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Bilaga 3 till ärendet om kommunal avtalssamverkan…

Alkohollagen 
(2010:1622)
9 kap. 2 § Bedriva tillsyn över detaljhandel 

med folköl.
H Styrks

9 kap. 2 § 9 kap. 19 §

9 kap. 8 §

Förbjuda detaljhandel med folköl.

Avge yttrande till den nämnd 
inom kommunen som handhar 
serveringstillstånd.

H

H

Ändrat lagrum
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Bilaga 4

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter 

Giltig fr.o.m. 2020-03-01

Avgift för försäljningstillstånd
Kategori Föreslagen avgift
Ansökan om tillstånd för att sälja tobak 9 000 kronor
Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak 7 500 kronor
Anmälan om ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden

7 500 kronor

Anmälan om förändrat tillstånd. 2 000 kronor

Avgift för tillsyn
Kategori Föreslagen avgift
Årlig tillsynsavgift 6 500 kronor

Avgifterna ska årligen revideras enligt den procentsats som gäller i prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) per i oktober året innan. Avgifterna avrundas upp till närmaste hundratal.
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Bilaga 5

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollag (2010:1622) 
Giltig fr.o.m. 2020-03-01

Ansökningsavgifter
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutet sällskap 8 400 kr
Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, cateringverksamhet 8 400 kr
Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe    8 400 kr
Tillstånd för provsmakning vid arrangemang upp till tre dagar
(härav återbetalas vid avslag 500 kronor)

3 100 kr

Tillstånd för provsmakning vid arrangemang fler än tre dagar
(härav återbetalas vid avslag 1 500 kronor)

4 200 kr

Ändring i gällande serveringstillstånd 2 600 kr
Tillfälligt utökad serveringstid i egen lokal (en dag) 300 kr
Ändrade förutsättningar i tillståndshavande bolag 4 700 kr
Servering i gemensamt serveringsutrymme 2 600 kr
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten upp till tre dagar
(vid avslag återbetalas 500 kronor)

3 100 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten fler än tre dagar
(vid avslag återbetalas 1 500 kronor)

4 200 kr

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap grundavgift
(tillägg per tillfälle som tillståndet omfattar 100 kronor)

500 kr

Kunskapsprov
Avgift per person och provtillfälle 1 300 kr

Anmälan
Catering, anmälan och godkännande av lokal, vid första tillfället 300 kr
Catering, anmälan och godkännande av lokal som redan tidigare godkänts 200 kr

Tillsynsavgift för försäljning av folköl och e-cigaretter (faktureras årligen)
Försäljning av 1 produkt 2 600 kr
Försäljning av 2 produkter 3 600 kr

Tillsynsavgift för serveringstillstånd (faktureras årligen)
Fast tillsynsavgift vid servering till slutet sällskap 2 600 kr
Fast tillsynsavgift vid servering till allmänheten 1 600 kr
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Rörlig tillsynsavgift vid servering till allmänheten (faktureras årligen)
Avgiftsklass Årsomsättning Avgift per år
1 - 500 000 2 100 kr
2 500 001 -1 000 000 5 200 kr
3 1 000 001 – 2 000 000 8 400 kr
4 2 000 001 – 5 000 000 10 400 kr
5 5 000 001 – 10 000 000 12 600 kr
6 10 000 001 - 14 700 kr
Vid sen serveringstid
Öppettid till kl. 02:00 1 000 kr
Öppettid till kl. 03:00 2 100 kr
Öppettid till kl 04:00 5 200 kr
Öppettid till kl. 05:00 7 300 kr

Den fasta tillsynsavgiften och avgift för sen serveringstid avser alkoholservering året runt eller årligen 
under viss tidsperiod till allmänheten, slutet sällskap samt trafikservering. Den rörliga tillsynsavgiften 
betalas av tillståndshavare med tillstånd att servera alkohol till allmänheten året runt eller årligen 
under viss tidsperiod.

Förseningsavgift (faktureras tillsammans med tillsynsavgiften om restaurangrapporter kommer 
in för sent)

Restaurangrapport 500 kr

Avgifterna ska årligen revideras mot förändringar i KPI.
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Taxa för Härryda kommuns prövning och 
tillsyn enligt tobakslagen 
 

Inledande bestämmelser 

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

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som 

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

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

3 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

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

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

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

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

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

Avgift för prövning 

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

Avgift för prövning ska betalas: 

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

 

Avgift för tillsyn 

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

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas: 

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

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

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

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

I den fasta avgiften ingår: 

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

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

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

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

Avgiften ska betalas av den som bedriver verksamheten. 

Verkställighetsfrågor mm 

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

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

 

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

 

Kategori Avgift 
Ansökan om tillstånd för att sälja 
tobak 

10 tim * timtaxan 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för 
att sälja tobak 

9 tim * timtaxan 

Anmälan om ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden 

8 tim * timtaxan 

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

 

Antagen i kommunfullmäktige 2019-09-19 § 113 
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Taxa inom  
miljö- och hälsoskydds 
verksamhetsområde 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Miljö- och bygglovsnämnden         MBn § 
Kommunstyrelsen                          Ks §  
Antagen av kommunfullmäktige     Kf §  

 
2019- 
2019- 
2019- 
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
tillsyn enligt alkohollagen  

 
1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn enligt 
alkohollagen samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen avseende 
försäljning och servering av folköl. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som en fast årlig avgift omfattande två 
timmars handläggningstid multiplicerat med timtaxan. 

I den fasta avgiften ingår: 

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

I den fasta avgiften ingår inte: 

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

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

För sådan handläggning som inte ingår i den fasta avgiften tas timavgift 
ut genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timtaxan. 

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

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

Årsavgiften debiteras i förskott. För tillsyn som sker innan årsavgift ska 
betalas, tas timavgift ut för faktiskt nedlagd handläggningstid 
multiplicerat med timtaxan.
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3 § 

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

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

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

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

5 § 
Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i 
enskilda ärenden fattas av miljö- och bygglovsnämnden. 

6 §  
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL´s webbsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober 2020. 

7 § 
Avgiftsskyldig är den som bedriver handel eller servering enligt 
lagstiftningen. 

8 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

9 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-12-04

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 304      Dnr 2019VFN356

Motion om barnskötare som vikarier på förskollärartjänsten 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 § 105 att till välfärdsnämnden remittera en 
motion från Patrik Linde (S), Monica Bengtsson (S) och Siw Hallbert (S) om barnskötare som 
vikarier på förskollärartjänster. Motionärerna yrkar på att Härryda kommun anställer 
tillsvidareanställda barnskötare som vikarier när det saknas sökande med 
förskollärarutbildning till vakanta förskollärartjänster.

Enligt 2 kap. § 10 skollagen (2010:800) beslutar rektor på förskolan om enhetens organisation 
och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens olika förutsättningar och 
behov. Detta innefattar även att besluta om personalorganisationen på förskolan.

I Härryda kommun finns sedan 2014 ett beslut om möjligheten att ge ett tidsbegränsat 
lönetillägg på 800 kronor i månaden till tillsvidareanställda barnskötare. Lönetillägget kan ges 
till en barnskötare som får ett utökat ansvar då det fattas behöriga förskollärare på den 
aktuella avdelningen. Förvaltningen bedömer att det redan idag finns en möjlighet för rektorer 
att ge en barnskötare ett utökat ansvar samt ett lönetillägg under en tidsbegränsad period när 
det fattas behöriga förskollärare i arbetslaget. Förvaltningen bedömer vidare att rektorn enligt 
skollagen ska fatta beslut om personalorganisationen på förskolan.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 23 oktober 2019.

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 16:50-16:54.

Välfärdsnämndens behandling 

Yrkande 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C) att 
välfärdsnämndens föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning 
till skrivelse daterad 23 oktober 2019 från sektorn för utbildning och kultur.

Proposition 
Efter ställd proposition på Siw Hallberts yrkande finner ordföranden att välfärdsnämnden 
beslutat bifalla yrkandet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-12-04

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Beslut

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad 23 
oktober 2019 från sektorn för utbildning och kultur.

----------------------
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Sektorn för utbildning och kultur  

Agnesa Kasapolli 

 

 

 

 Välfärdsnämnden 

 

 
  

Datum     Dnr 

2019-10-23 2019VFN356  008 

  

 

 

 

Motion om barnskötare som vikarier på förskollärartjänster  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 i § 105 att till välfärdsnämnden 

remittera en motion från Patrik Linde (S), Monica Bengtsson (S) och Siw Hallbert (S) om 

barnskötare som vikarier på förskollärartjänster. Motionärerna yrkar på att Härryda 

kommun anställer tillsvidareanställda barnskötare som vikarier när det saknas sökande 

med förskollärarutbildning till vakanta förskollärartjänster. 

  

Enligt 2 kap. § 10 skollagen (2010:800) beslutar rektor på förskolan om enhetens 

organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens olika 

förutsättningar och behov. Detta innefattar även att besluta om personalorganisationen på 

förskolan.  

 

I Härryda kommun finns sedan 2014 ett beslut om möjligheten att ge ett tidsbegränsat 

lönetillägg på 800 kronor i månaden till tillsvidareanställda barnskötare. Lönetillägget 

kan ges till en barnskötare som får ett utökat ansvar då det fattas behöriga förskollärare på 

den aktuella avdelningen. Förvaltningen bedömer att det redan idag finns en möjlighet för 

rektorer att ge en barnskötare ett utökat ansvar samt ett lönetillägg under en tidsbegränsad 

period när det fattas behöriga förskollärare i arbetslaget. Förvaltningen bedömer vidare 

att rektorn enligt skollagen ska fatta beslut om personalorganisationen på förskolan.  

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 23 

oktober 2019 från sektorn för utbildning och kultur.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 i § 105 att till välfärdsnämnden 

remittera en motion från Patrik Linde (S), Monica Bengtsson (S) och Siw Hallbert (S) om 

barnskötare som vikarier på förskollärartjänster. Motionärerna yrkar på att Härryda 

kommun anställer tillsvidareanställda barnskötare som vikarier när det saknas sökande 

med förskollärarutbildning till vakanta förskollärartjänster.  
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Inom förskolan finns flera yrkeskategorier med olika kompentenser. De två vanligaste 

yrkeskategorierna är förskollärare och barnskötare. Enligt skollagen (2010:800) får 

endast den som har legitimation som förskollärare bedriva undervisning inom förskolan. 

Skollagen fastställer att det i undervisningen utöver förskollärare även får finnas annan 

personal som har sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande 

främjas. I Härryda kommuns förskolor finns både förskollärare och barnskötare. 

Förskollärarna har ett särskilt ansvar över undervisningen. Detta ansvar regleras både i 

skollagen och i förskolans läroplan (Lpfö 18). I läroplanen för förskolan framhålls att all 

personal i verksamheten gemensamt arbetar utifrån en helhetssyn på barnen och deras 

utveckling och lärande. Tjänsten som barnskötare kan innehas av personal med olika 

kompetenser eftersom tjänstebeteckningen, till skillnad från förskollärare, inte medför 

några formella behörighetskrav.  

I Härryda kommun finns anställda barnskötare som studerat på barn- och 

fritidsprogrammet på gymnasial nivå, utbildade fritidsledare samt personer utan någon 

pedagogisk utbildning. Enligt 2 kap. § 10 skollagen beslutar rektor på förskolan om 

enhetens organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens 

olika förutsättningar och behov. Detta innefattar även att besluta om 

personalorganisationen på förskolan.  

I Härryda kommun finns sedan 2014 en möjlighet att ge ett tidsbegränsat lönetillägg på 

800 kronor i månaden till tillsvidareanställda barnskötare. Lönetillägget kan ges till en 

barnskötare som får ett utökat ansvar då det fattas behöriga förskollärare på den aktuella 

avdelningen. Utifrån detta beslut har rektor på förskolan möjlighet att vid behov ge en 

barnskötare ett utökat ansvar och lönetillägg under en tidsbegränsad period då obehörig 

personal vikarier på en förskollärartjänst. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att det redan idag finns en möjlighet för rektorer att ge en 

barnskötare ett utökat ansvar samt ett lönetillägg under en tidsbegränsad period när det 

fattas behöriga förskollärare i arbetslaget. Förvaltningen bedömer vidare att rektorn enligt 

skollagen ska fatta beslut om personalorganisationen på förskolan. Rektor behöver kunna 

hantera en eventuell brist av behöriga förskollärare utifrån enhetens specifika behov. 

Därför gör förvaltningen bedömningen att det inte bör fattas ett centralt beslut om hur 

vakanta förskollärartjänster ska besättas i Härryda kommun.  

 

  

Päivi Malmsten    

Sektorchef    Marie Fremle 

    Verksamhetschef 

  

Bilaga 

Motion om barnskötare som vikarier på förskolärartjänster 
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2019 -05- O 8 
Diarienr I Dianep!anbeteckn 

Barnskötare som vikarier pà förskollärartjänster 
När kommunen inte har sökande med förskollärarutbildning till förskollärartjänster bör man besätta 
dessa vikariat med redan tillsvidare anställda barnskötare. Sä görs i andra kommuner inom GR. 
ldag anställs pá vakanta förskollärartjänster vikarier, utan utbildning och erfarenhet für arbete i 
förskolan. Viktigt att upprätthälla en god kvalité i förskolan genom att ta vara pá barnskötarnas 
kompetens. 

Vi föreslär: 

att när inga förskollärare finns bland de sökande, anställer man i första hand redan tillsvidare 
anställda barnskötare som vikarier pá dessa tjänster. 

Mölnlycke 2019-04-24 

Patrik Linde Monica Bengtsson 

Socialdemokraterna Härryda kommun 
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Justering av villkor för bidrag till projektet 
Hindås Hoppbackar
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Ekonomi och upphandlingsfunktionen
Bo Ekström

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-11-14 2019KS680  048

Justering av villkor för bidrag till projektet Hindås Hoppbackar 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade den 13 november 2017 § 185 bidrag på 900 000 kronor till 
projektet Hindås Hoppbackar som bedrivs av Erik Boströms stiftelse, under förutsättning 
att bidrag från Jordbruksverket beviljas för finansiering.

Bidraget har betalats ut av kommunen till bankkonto men får inte disponeras utan 
Jordbruksverkets medverkan.

Då det beräknade bidraget ersatts av annan finansiering ansöker stiftelsen om att villkoret 
om Jordbruksverkets finansiering för att utnyttja bidraget tas bort.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige upphäver villkoret att Jordbruksverkets medverkan till finansiering 
är en förutsättning för bidraget.

Peter Lönn
Kommundirektör Bo Ekström

Ekonomichef

Bilaga
Ansökan om justerade villkor i kommunfullmäktiges beslut
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Från: kommunen <kommun@harryda.se>
Till: Diarie ADM <diarie.adm@harryda.se>
Ärende: VB: Ansökan om justerade villkor
Datum: 2019-10-29 09:12:00

Från: Erik Boström [mailto:erbostrom@gmail.com]
Skickat: den 28 oktober 2019 14:55
Till: kommunen <kommun@harryda.se>
Ämne: Ansökan om justerade villkor

Till Härryda Kommun
Kansliet

Härmed ansöks om justering av villkor i
kommunfullmäktiges beslut Beviljande av bidrag för
projektet Hindås Hoppbackar (Dnr 2017KS700).
Estimerat bidrag från Jordbruksverket har ersatts av
finansiering i form av privata donationer, privata
bidrag och restaureringsbidrag från Länsstyrelsen. Erik
Boströms stiftelse önskar därför att formuleringen
”under förutsättning att bidrag från Jordbruksverket
beviljas” i beslutet stryks.”
Bifogad PDF åberopas

Hindås 2019-10-28

Erik Boström Anders

Norlin

erbostrom@gmal.com andersnorlin@telia.com

0705312532 0705188619
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Värdeöverföring från Förbo AB

18

2019KS766
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Utvecklingsfunktionen 
Rebecka Isaksson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-11-28 2019KS766  107

Värdeöverföring från Förbo AB

Sammanfattning
Ägarrådet för Förbo AB har vid sammanträde den 9 oktober 2019 behandlat frågan om 
utdelning i Förbo AB till ägarkommunerna. 

Ägarrådet har lyft möjligheten att tillämpa undantaget i 5 § 1 i lagen (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, AKBL, för att bereda ägarkommunerna en 
högre utdelning. Undantaget gör det möjligt att dela ut hela överskottet som uppkommit 
under föregående räkenskapsår, förutsatt att överskottet används för sådana åtgärder 
inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social 
sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen 
har ett särskilt ansvar.

Vid beaktande av prognosticerad vinst om 62 mkr för 2019, bolagets soliditet och vad 
som kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna förutsättningar, föreslås en 
utdelning avseende räkenskapsåret 2019 på 20 mkr att fördela proportionellt mellan 
ägarkommunerna utifrån andel i bolaget, där de utdelade medlen ska användas 
för åtgärder enligt ovan nämnda undantag. Utdelningen ska dock endast ske i den mån det 
är förenligt med bestämmelserna om skyddet för bolagets bundna egna kapital och 
försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551). Inför bolagsstämman 
kommer kommunens ombud få del av underlag i form av årsredovisning med fastställt 
bokslut för 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie eller 
extra bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget om totalt 20 mkr. Detta i den mån 
sådan utdelning är förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Utdelningen sker med 
hänvisning till 5 § 1 lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen 
ska användas för åtgärder inom ramen för bostadssociala ändamål.

Ärendet
Ägarrådet för Förbo AB har vid sammanträde den 9 oktober 2019 behandlat frågan om 
utdelning i Förbo AB till ägarkommunerna. 
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Frågan om värdeöverföringar såsom utdelningar från ett allmännyttigt kommunalt 
bostadsaktiebolag som Förbo AB regleras i AKBL. Vid de utdelningar som beslutats 
sedan lagens tillkomst har huvudregeln i 3 § AKBL tillämpats, vilken kraftigt begränsar 
nivån på möjlig utdelning (maximal utdelning enligt denna paragraf var avseende 2018 
exempelvis 283 tkr av en vinst om totalt 84,1 mkr).

Lagen innehåller emellertid ett antal undantag. Ett sådant undantag följer av 5 § 1 AKBL 
och innebär att det är möjligt att dela ut hela överskottet som uppkommit under 
föregående räkenskapsår till ägarna. Detta förutsatt att överskottet används för sådana 
åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration 
och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka 
kommunen har ett särskilt ansvar.

Ägarrådet har lyft möjligheten att tillämpa nämnda undantag för att bereda 
ägarkommunerna en högre utdelning, med syfte att finansiera dylika åtgärder.

Vid beaktande av prognosticerad vinst om 62 mkr för 2019, bolagets soliditet och vad 
som kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna förutsättningar, föreslås en 
utdelning avseende räkenskapsåret 2019 på 20 mkr att fördela proportionellt mellan 
ägarkommunerna utifrån andel i bolaget, där de utdelade medlen ska användas 
för åtgärder enligt 5 § 1 AKBL. Detta kräver beslut i respektive kommunfullmäktige. 
Andelarna är fördelade enligt följande.

Aktieägare Antal aktier Andel kapital och röster Föreslagen utdelning
Härryda kommun 80 470 42,0% 8 400 000
Mölndals stad 52 800 27,6% 5 520 000
Lerums kommun 40 900 21,4% 4 280 000
Kungälvs kommun 17 160 9,0% 1 800 000
Summa 191 330 100,0% 20 000 000

Ägarrådet har genom kommunstyrelsens ordförande fört en dialog med bolagsstyrelsens 
ordförande i ärendet för att bolagsstyrelsen ska kunna beakta ägarrådets synpunkter när 
den bereder förslag till årsstämman om utdelning i Förbo AB. 

De medel som föreslås delas ut med stöd av nämnt undantag i AKBL ska användas för 
följande åtgärder. Härryda kommun har fyra verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning varav två rör byggande och boende. ”Bostadsbyggandet skall utformas så att 
en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med bostäder i alla ägande- och 
upplåtelseformer” samt ”Det finns bostäder av god kvalitet och tillgänglighet för äldres 
och funktionsnedsattas bedömda behov”. Medlen kommer att användas i kommunens 
arbete med att uppfylla dessa mål. Medlen ska användas för att finansiera arbetet med 
markfrågor i anslutning till målen samt kompensation för uteblivna intäkter från 
marköverlåtelse för byggnation av hyresrätt.

Utdelningen ska dock endast ske i den mån det är förenligt med bestämmelserna med 
17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Detta innebär att utdelning inte får äga rum om det efter 
denna inte finns full täckning för bolagets bundna kapital. Vidare får utdelningen enbart 
genomföras om denna framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som 
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verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt 
bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Inför bolagsstämman 
kommer kommunens ombud få del av underlag i form av årsredovisning med fastställt 
bokslut för 2019.

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilaga
Styrelserapport ekonomi kvartal 3 2019
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Prognosen för driftsnettot på helåret är 213 Mkr, vilket är 6 Mkr högre än verksamhetsplanen och 
oförändrat jämfört med tidigare prognoser. Både intäkterna och drift- och underhållskostnaderna är 
högre än verksamhetsplanen. Intäkter till följd av förvärvade fastigheter och intäkter av 
engångskaraktär som har tillkommit under året. Kostnaderna för vinterväg, trädgård och löpande 
underhåll har varit högre medan kostnaderna för personal, konsulter och värme varit lägre än planen.   

 

Prognosen för resultat efter finansnetto för 2019 är 80 Mkr, i verksamhetsplanen uppgick det till 76 
Mkr. För att sänka räntekostnaderna kommande år planeras stängning av swappar under fjärde 
kvartalet. Prognosen för resultat efter finansnetto är därmed sänkt med 4 Mkr jämfört med prognos 
2. 

 

Investeringar i fastigheter beräknas bli 400 Mkr, fördelat på nyproduktion 96 Mkr, förvärv 127 Mkr 
samt renoveringar och ombyggnationer 177 Mkr. I verksamhetsplanen låg investeringarna på 409 
Mkr, fördelat på nyproduktion med 220 Mkr samt ombyggnationer och renoveringar med 189 Mkr. 

 

Soliditeten beräknas bli 34%, vilket är 1% högre än verksamhetsplanen. 

 

Direktavkastningen var 3,5% i verksamhetsplanen och höjs i prognosen till 3,6%. 

 

Nyupplåning under året innebär att låneskulden beräknas öka till 1 865 Mkr vid årets slut, vilket är 10 
Mkr lägre än verksamhetsplanen. Låneskulden vid årets början uppgick till 1 615 Mkr. 

 

Prognosen för genomsnittlig ränta på vår låneportfölj sänks från 1,3% till 1,1%, vilket är samma nivå 
som för år 2018. 

 

Förslag till beslut: 

 

-Styrelsen beslutar att godkänna rapporten 
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 Prognosen för intäkterna är höjd med 10 Mkr jämfört med verksamhetsplanen 
vilket är oförändrat jämfört med prognos 2. 

 Förhandlingsöverenskommelsen med Hyresgästföreningen innebar en 
genomsnittlig hyreshöjning med 2,2% från första april. Höjningen motsvarar 
1,65% omräknat till helår. I verksamhetsplanen ingick en höjning med 1,5%. 

 Hyresintäkterna för bostäder höjdes från september 2019 efter beslut att 
förvärva 4 fastigheter i Gråbo och Sjövik av det kommunala bolaget AB Aspenäs 
villastad och Lerums kommun. 

 Under året har återställningskostnader för en förskola fakturerats, vilket innebär 
en ökning av övriga intäkter. 

 I prognosen ingår investeringen för åtgärder på fasadskivor och bakomliggande 
regelverk på fastigheten Kantarellen i Balltorp. Diskussioner om ersättning pågår 
med entreprenör och försäkringsbolag. En första bedömning om ersättningen 
ingår i övriga intäkter. 

  

 Prognosen för driftskostnader är 1 Mkr högre än verksamhetsplanen. Kostnader 
för vinterväg, sotning och OVK beräknas bli högre under året. Även nya 
trädgårdsavtal medför högre kostnader. Förbrukning av värme har varit lägre då 
februari och mars var milda månader. Till följd av vakanser och minskade 
konsultkostnader under året beräknas kostnaderna för personal och konsulter 
bli lägre. Prognosen för driftskostnaderna är justerade med förändringarna. 
Prognos 3 för driftskostnaderna är 1 Mkr lägre än prognos 2. 

  

 Kostnaderna för löpande underhåll har varit högre än verksamhetsplanen och 
prognosen för helåret är höjd med 3 Mkr. Kostnader för skador, främst 
vattenskador, under de första 9 månaderna var 6 Mkr. Reserven för skador och 
oförutsedda händelser uppgick till 6 Mkr vid årets början och har lösts upp med 
4 Mkr. Kvarvarande reserv för 2019 är 2 Mkr. Prognos 3 för 
underhållskostnaderna är 1 Mkr högre än prognos 2. 

  

 Driftsnettot är därmed 6 Mkr högre än verksamhetsplanen men oförändrat 
jämfört med prognos 2. 

  

 I prognosen för avskrivningar ingår tidigarelagda avskrivningar för en fastighet i 
Lerum med anledning av en framtida planerad ombyggnation. Senarelagd 
planerad byggstart som framkommit under kvartal 3 ger en sänkning av 
avskrivningarna i prognosen med 1 Mkr. 

  

 Prognosen för räntekostnader är höjd då stängning av swappar planeras under 
fjärde kvartalet för att minska räntekostnaderna för kommande år. Stängning av 
swappar medför engångskostnader som belastar resultatet med cirka 6 Mkr. 

  

 Prognos 3 för resultat efter finansnetto för 2019 ligger med dessa 
förutsättningar på 80 Mkr vilket är 4 Mkr högre än verksamhetsplanen. 
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Helår 2019                                                    
Mkr 

Prognos 3 
2019 

kr/kvm Vplan 
2019 

kr/kvm Förändring 
P3- VP 

Utfall 
2018 

kr/kvm 

Bostadshyror 449 1 133 446 1 125 3 436,2 1105 

Lokalhyror 28 922 28 922 0 28,3 939 

P-platser mm 26 61 19 45 7 21,2 50 

Hyresintäkter 503 1 179 493 1155 10 485,7 1143 

Driftskostnader -192 -450 -191 -448 -1 -174,5 -411 

Underhållskostnader -83 -194 -80 -187 -3 -86,3 -203 

Fastighetsskatt -15 -35 -15 -35 0 -14,8 -35 

Driftsnetto 213 499 207 485 6 210,1 494 

Avskrivningar -88 -206 -89 -209 1 -76,3 -180 

Administration -18 -42 -18 -42 0 -17,9 -42 

Rörelseresultat 107 251 100 234 7 115,9 273 

Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0,2 0 

Räntekostnader -27 -63 -24 -56 -3 -28,3 -67 

Resultat efter 
finansnetto 

80 187 76 178 4 87,8 207 

Dispositioner 0 0 0 0 0 0 0 

Skattekostnad -18 -42 -17 -39 -1 -3,7 -9 

Redovisat resultat 62 145 59 139 3 84,1 198 
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 Tillgångarna värde beräknas uppgå till 3 142 Mkr vid årets slut. 

  

 Prognos 3 för årets investeringar i fastigheterna är 400 Mkr. I 
verksamhetsplanen uppgick dessa till 409 Mkr. 

  

 Det egna kapitalet beräknas till 1 071 Mkr i prognos 3. De långfristiga 
skulderna uppgår till 1 765 Mkr men beräknas öka till 1 865 Mkr fram till 
årsskiftet. 

  

 

 

 

 

Balansräkning                                                     
Mkr 

Utfall             
2019-09-30 

Prognos 3      
2019-12-31 

VP                 
2019-12-31 

Utfall               
2018-12-31 

Byggnader och mark 3025,0 3105 3117 2790,9 

Inventarier 5,4 7 9 4,2 

Finansiella anläggningstillgångar 0,1 0 0 0,1 

Anläggningstillgångar 3030,5 3112 3126 2795,2 

Kortfristiga fordringar 8,3 30 15 26,7 

Likvida medel 0,0 0 0 4,3 

Omsättningstillgångar 8,3 30 15 31,0 

S:a tillgångar 3038,8 3142 3141 2826,2 

     

Bundet kapital 98,2 98 98 98,2 

Fritt kapital 976,9 973 947 911,4 

Eget kapital 1075,1 1071 1045 1009,6 

Obeskattade reserver 0,9 1 1 0,9 

Uppskjuten skatteskuld 78,2 118 118 78,2 

Långfristiga skulder 1765,0 1865 1875 1615,0 

Kortfristiga skulder 119,6 87 102 122,5 

Skulder 1884,6 1952 1977 1737,5 

S:a skulder och eget kapital 3038,8 3142 3141 2826,2 
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 Investeringar i nyproduktion har sänkts från 220 Mkr i verksamhetsplanen till 
96 Mkr i prognos 3. Sänkningen beror på senarelagda byggstarter för Landevi 
gårdar, Landvetter, och Tallspinnaren, Mölnlycke. 

  

 Investeringar i renoveringar och ombyggnationer har sänkts från 189 Mkr i 
verksamhetsplanen till 177 Mkr i prognos 3. Sänkningen beror främst på att 
hyresförhandlingen för badrumsrenoveringar i Hindås och ombyggnation på 
Bohusgatan, Koön, tagit längre tid än beräknat och därmed orsakat 
senarelagda byggstarter. 

  

 Under året har förvärv av fastigheter från AB Aspenäs villastad och Lerums 
kommun tillkommit med 127 Mkr. 

  

 En detaljerad specifikation över det planerade underhållet finns i bilaga 2. 

  

 

Investeringar                                                 
Mkr 

Planerat    
2019 

Beslutade ej 
avslutade 

Nedlagt Skillnad 

Inventarier 6 6 3 3 

Nyproduktion     

Landevi gårdar, Landvetter C, Landvetter 24 252 8 -5 

Kongahälla kv 5:2, Kungälv 2 83 79 4 

Tallspinnaren, Norra Säteriet, Mölnlycke 65 130 54 76 

Balltorp ombyggnation lokal till lägenheter 3 11 10 1 

Förvärv     

Fastighetsförvärv från AB Aspenäs villastad 
och Lerums kommun 

127 127 127 0 

Övriga investeringar     

Renovering Stommen etapp 2 och 3, 
Landvetter 

23 45 35 10 

Renovering Säteriet etapp 3, Mölnlycke 34 71 67 4 

Renovering Säteriet etapp 4, Mölnlycke 26 71 5 66 

Hulan renovering fasad 7 17 11 6 

Säteriet mark etapp 2 0 0 0 0 

Renovering Bohusgatan Marstrand, Kungälv 1 0 2 -2 

Övre Balltorp renovering 0 12 0 12 

Badrumsrenovering, Stationsvägen Hindås 6 10 2 8 

Övriga investeringar 82 80 56 24 

Summa 406 666 459 207 
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 Prognosen för kassaflöde från den löpande verksamheten är 151 Mkr. För att 
finansiera årets investeringar i fastigheter på 400 Mkr beräknas nyupplåning 
ske med 250 Mkr. 

  

  

  

 

Kasaflödesanalys Mkr Utfall             
201901 - 09 

Prognos 3     
2019 

VP                 
2019 

Utfall               
2018 

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat 96,3 107 100 115,9 

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet     

Avskrivning 60,4 88 89 76,3 

Räntenetto -14,4 -27 -24 -28,1 

Skatt -16,2 22 0 -1,1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
för förändring av rörelsekapititalet 

126,1 190 165 163,0 

Förändringar i rörelsekapitalet 15,5 -39 0 -1,6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 141,6 151 165 161,4 

Investering i fastigheter -293,0 -400 -409 -208,2 

Försäljning av fastigheter 0,0 0 0 0,1 

Förändring av räntebärande skulder 150,0 250 250 50,0 

Övriga poster -2,9 -6 -6 -0,5 

Årets kassaflöde -4,3 -4 0 2,8 
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 Soliditeten beräknas till ca 34% vid årets slut vilket är en procentenhet högre 
än verksamhetsplanen. Soliditeten per 2018-12-31 uppgick till 35,7%. 

  

 Direktavkastning på marknadsvärdet beräknas vara oförändrat jämfört med 
föregående år, 3,6%. Direktavkastningen för helåret 2019 är baserad på 
värdering av fastigheterna per 2018-12-31 uppräknad med 2%. 

  

  

 

Nyckeltal Prognos 3 
2019 

Prognos 2 
2019 

VP                 
2019 

Utfall               
2018 

A) Tillgångarnas värde, Mkr 3142 3134 3141 2826,2 

B) Fastigheternas bokförda värde, Mkr 3105 3097 3117 2790,9 

C) Marknadsvärde fastigheter, Mkr 6122 6122 5922 5796 

D) Eget kapital, Mkr 1071 1075 1046 1010,3 

E) Låneskuld, Mkr 1865 1865 1875 1615 

F) Hyresintäkter, Mkr 503 503 493 485,7 

G) Driftnetto ./. Administration, Mkr 195 195 189 192,2 

H) Räntenetto, Mrk -27 -22 -24 -28,1 

I) Rörelseresultat, Mkr 106 106 100 116 

Synlig soliditet, % ( D/A ) 34 34 33 35,7 

Justerad soliditet, % ( C+D/A+C ) 56 56 54 58,1 

Direktavkastning % 
(driftsnetto/marknadsvärde) 

3,6 3,6 3,5 3,6 

Fastigheternas avkastning, % ( G/B ) 7,0 7,0 6,7 7,5 

Räntekänslighet, % ( I/E) 5,7 5,7 5,3 7,2 
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 Per 2019-09-30 uppgick de långfristiga lånen till 1 765 Mkr fördelad på tre 
långivare. 

  

 Under december 2019 ska ett lån på 120 Mkr refinansieras samt ytterligare 
cirka 100 Mkr lånas upp för att finansiera investeringar i nya fastigheter och 
större renoveringar. 

  

 Den genomsnittliga låneräntan per 2019-09-30 uppgår till 1,1% vilket den även 
beräknas vara vid slutet av året efter att swappar stängts. Den genomsnittliga 
räntebindningstiden i portföljen uppgår till 2,7 år och fördelar sig mellan åren 
enligt normportföljen i finanspolicyn. 

 

Basfakta och nyckeltal Utfall               
2019-09-30 

Prognos 3 
2019-12-31 

VP                 
2019-12-31 

Prognos 2 
2019-12-31 

Utfall               
2018-12-31 

Låneskuld, Mkr 1 765,0 1 865 1875 1 865 1 615,0 

Låneram enligt finanspolicy, Mkr 1 875,0 1 875 1875 1 875 1 875,0 

Swapvolym, Mkr 750,0 950 1000 950 700,0 

Räntetaksvolym, Mkr 100,0 100 50 100 50,0 

Genomsnittlig ränta, % (momentan) 1,1% 1,1% 1,3% 1,1% 1,1% 

Återstående räntebindningstid, år 2,7 2,7 3,1 3,0 2,6 

Andel justering inom 12 mån, % 58% 54% 55% 54% 57% 

Återstående konverteringstid, år 2,3 2,3 1,9 2,1 2,2 

Andel förfall inom 12 mån, % 31% 32% 32% 32% 21% 

Lån mot kommunal borgen, Mkr 0 0 0 0 0 

Lån mot pantbrev, Mkr 1 765,0 1865 1875 1865 1 615,0 

Övriga ställda säkerheter 0,6 1 1 1 0,6 

Likviditetsreserv, Mkr 96,3 100 100 100 104,3 

Placeringar, Mkr 0 0 0 0 0 

 

 

 

Skuld per långivare Utfall, Mkr               
2019-06-30 

Antal lån % av 
skuld 

Nordea 200,0 1 12% 

SEB 735,0 7 46% 

Handelsbanken 680,0 6 42% 

Summa lån 1615,0 14,0 100% 
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Förfalloprofil - räntebindning 2019-09-30 

 

 

Förfalloprofil - konvertering 2019-09-30 

 

 

Historiska 
räntenoteringar 

dec-15 dec-16 dec-17 dec-18 mar-19 sep-19 

Reporänta -0,35 -0,50 -0,50 -0,25 -0,25 -0,25 

Stibor 3 mån -0,29 -0,59 -0,47 -0,13 0,01 -0,09 

Swap 2 år -0,13 -0,35 -0,15 0,06 0,10 -0,09 

Swap 5 år 0,72 0,26 0,49 0,50 0,37 -0,04 

Swap 10 år 1,63 1,10 1,20 1,12 0,83 0,25 
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 Under perioden avviker intäkter för bostäder och övriga intäkter av 
engångskaraktär positivt medan intäkter för lokaler och fordonsplatser följer 
verksamhetsplanen. Den positiva avvikelsen för bostads- och övriga intäkter 
beror på högre hyreshöjning än i planen, förvärv av fastigheter, fakturerad 
återställningskostnad lokal samt försäkringsersättning för byggfel.  

  

 Driftskostnaderna är något högre än verksamhetsplanen för perioden. 
Kostnaderna för konsulter och personal har varit lägre än planen för perioden 
på grund av vakanser och lägre inköp av tjänster. För flertalet för våra 
områden har nya skötselavtal för trädgård och vinterväghållning tecknats med 
högre kostnad som följd. Början på året var relativt milt och gav en lägre 
kostnad för uppvärmning. I verksamhetsplanen ligger kostnader för 
uppvärmning som beräknas utifrån ett temperaturmässigt normalår. Under 
perioden finns kostnad för självrisk till följd av en brand i Småhöga/Grönbacka, 
Gråbo.  

  

 Underhållskostnaderna var högre än verksamhetsplanen under perioden, 
vilket beror på högre kostnader för löpande underhåll. 

  

 Räntekostnaderna är lägre på grund av förändrade marknadsräntor samt lägre 
marginaler i omförhandlade lån. 

  

  

 

Utfall januari - 
september 2019            
Mkr 

Utfall kr/kvm Vplan kr/kvm Förändring 
Utfall - VP 

Föreg 
år 

kr/kvm Förändring 
Utfall - F å 

Bostadshyror 336,0 1 130 333,9 1123 2,1 326,9 1104 9,1 

Lokalhyror 21,3 935 21,0 922 0,3 21,2 938 0,1 

P-platser mm 21,1 66 13,8 43 7,3 13,5 42 7,6 

Hyresintäkter 378,4 1 182 368,7 1152 9,7 361,6 1135 16,8 

Driftskostnader -139,4 -436 -138,9 -434 -0,5 -126,9 -398 -12,5 

Underhållskostnader -56,8 -177 -55,9 -175 -0,9 -53 -166 -3,8 

Fastighetsskatt -11,6 -36 -11,6 -36 0,0 -11,1 -35 -0,5 

Driftsnetto 170,6 533 162,3 507 8,3 170,6 535 0,0 

Avskrivningar -60,4 -189 -60,7 -190 0,3 -58,8 -184 -1,6 

Administration -13,9 -43 -13,8 -43 -0,1 -12,7 -40 -1,2 

Rörelseresultat 96,3 301 87,8 274 8,5 99,1 311 -2,8 

Ränteintäkter 0,2 1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 

Räntekostnader -14,6 -46 -17,8 -56 3,2 -18,8 -59 4,2 

Resultat efter 
finansnetto 

81,9 256 70,1 219 11,8 80,4 252 1,5 

Skattekostnad -16,2 -51 -12,7 -40 -3,5 -12,7 -40 -3,5 

Redovisat resultat 65,7 205 57,4 179 8,3 67,7 212 -2,0 
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Planerat underhåll, Mkr                                                                                                 
(åtgärder överstigande 1 Mkr specificeras) 

Vplan 
2019 

Prognos 
3 2019 

Förändr 
P3 - VP 

Härryda:     

Säteriet Renovering av nedergårdarna inkl 
stambyten. Under 2019 färdigställs 
etapp 3 och etapp 4 påbörjas. 

54,0 60,0 6,0 

Säteriet Renovering av utemiljö, etapp 2 7,0 0,0 -7,0 

Lindkullen, Mölnlycke Fasadarbeten 5,2 4,2 -1,0 

Solängen, Mölnlycke Fasadarbeten 3,6 4,0 0,4 

Stommen, Landvetter Renovering av bl a  fasader, tak och 
mark etapp 2 och 3 

23,0 23,0 0,0 

Stationsvägen, Hindås Badrumsrenovering 5,8 6,2 0,4 

Mölndal:     

Lindome C Markarbete kulvertar och dränering 2,0 0,0 -2,0 

Avfallsstation Lindome C Molocker 0,0 4,4 4,4 

Kyrkängen Fasadarbeten 6,0 5,7 -0,3 

Nedre Balltorp Takarbeten 1,8 3,3 1,5 

Övre Balltorp Renovering hiss 1,0 1,4 0,4 

Övre Balltorp Renovering av bl a fasader, tak, 
balkonger och loftgångar 

7,0 0,0 -7,0 

Balltorp Kantarellen Fasadarbeten 4,5 17,6 13,1 

Lerum:     

Småhöga Fasadarbeten 4,0 4,0 0,0 

Segerstad Injustering värme 0,0 1,1 1,1 

Hulan Renovering 10,0 7,4 -2,6 

Hulan Markarbeten 1,3 0,3 -1,0 

Kungälv:     

Kärna Fasadarbeten 2,6 1,7 -0,9 

Björkås Renovering loftgångar 3,5 5,1 1,6 

Björkås Aktivitetspark 5,7 1,0 -4,7 

Marstrand Hospitalgatan Fasad- och takarbeten 0,0 1,7 1,7 

Marstrand Långgatan Fasad- och takarbeten 5,4 4,3 -1,1 

Marstrand Hamngatan Fasad- och takarbeten 6,8 4,8 -2,0 

Marsstrand Koön Bohusgatan Renovering av fasader, tak och 
stammar 

18,0 1,0 -17,0 

Övrigt:     

Nya områdeskontor i Härryda och Mölndal 3,0 11,3 8,3 

Energiåtgärder, sophantering mm  3,6 4,6 1,0 

Ny fiberinstallation, flera områden 7,4 0,1 -7,3 

Samtliga områden (underhåll som per åtgärd understiger 1 mkr) 10,8 11,8 1,0 

Summa Planerat Underhåll  203,0 190,0 -13,0 

     

varav planerat underhåll som redovisas som kostnad: 13,7 13,5  

varav planerat underhåll som redovisas som investering: 189,3 176,5  
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Personalfunktionen
Anna-Kajsa Tagesson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-12-04 2019KS763  027

Kompetensutveckling 2020

Sammanfattning
I budget 2020 har kommunfullmäktige avsatt en pott om fem miljoner kronor till 
kompetensutveckling för centrala kommunstrategiska satsningar. Förvaltningen har 
sektorsvis berett en plan för strategisk kompetensförsörjning som ligger till grund för de 
kompetensutvecklingssatsningar sektorerna vill göra 2020.  

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela medel till kompetensutveckling 2020 enligt 
föreliggande förslag. 

Ärendet
I budget 2020 har kommunfullmäktige avsatt en pott om fem miljoner kronor till 
kompetensutveckling för centrala kommunstrategiska satsningar. Förvaltningen har 
sektorsvis berett en plan för strategisk kompetensförsörjning som ligger till grund för de 
satsningar som sektorerna ser som nödvändiga för att säkra framtida 
kompetensförsörjning. 

Personalfunktionen föreslår en fördelning som speglar sektorernas storlek. Förslaget 
kommer att samverkas i centrala samverkansgruppen den 19 december 2019. 

Medlen till kompetensutveckling 2020 föreslås fördelas inom nedanstående områden:
 Vidareutbildning för undersköterskor, specialisering inom samsjuklighet, 

metodhandledning, hälsosamma arbetsplatser och hälsosamt ledarskap, yrkesresan 
för nya socionomer.  

 Breddning av lärarkompetens, utbildning i barnkonventionen, kommunikativt 
ledarskap, utbildning för barnskötare som önskar bli förskollärare, utbildning i 
mångfaldsperspektiv och barnskötarutbildning.  

 Projektledning, utbildning i kommunikation, arbetsrätt, service och bemötande, 
kommunikativ organisation och strategisk kommunikation.  

 Digitalisering är ett viktigt område att satsa på i hela förvaltningen. 
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Medlen inryms i personalfunktionens budget och respektive sektor får avropa medel från 
den avsatta potten om fem miljoner kronor.

Anders Pettersson
Personalchef

Page 447 of 756



Partistöd 2020

20

2019KS784
   

Page 448 of 756



Utvecklingsfunktionen  
Rebecka Isaksson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-12-04 2019KS784  104

Partistöd 2020

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 26 februari 2018 i § 29 reglemente för partistöd i Härryda 
kommun.

Av bestämmelserna framgår att partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 80 % 
av ett prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 40 % av ett 
prisbasbelopp per mandat och år. Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari 
månad efter beslut av fullmäktige.

En förutsättning för erhållande av partistöd är att partiet senast den 30 juni året före det år 
som partistödet avser, lämnat en skriftlig redovisning som visar att föregående års 
partistöd har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

Av de partier som erhållit partistöd för 2018 har Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Sportpartiet, 
Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Kommunpartiet inkommit med redovisning och 
granskningsintyg inom föreskriven tid. Partistödet för 2020 föreslås därför betalas ut i 
enlighet med gällande reglemente till nämnda partier.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2020 ska betalas ut till Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, 
Sportpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Kommunpartiet. 

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilaga
Uträkning – partistöd 2020
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Partistöd 2020

– prisbasbeloppet för år 2020 är fastställt till 47 300 kr

40 % av 47 300 kr = 18 920 kr

80 % av 47 300 kr = 37 840 kr

Moderaterna, 13 mandat

13 x 18 920 kr + 37 840 kr = 283 800 kr

Socialdemokraterna, 10 mandat

10 x 18 920 kr + 37 840 kr = 227 040 kr

Sverigedemokraterna, 7 mandat

7 x 18 920 kr + 37 840 kr = 170 280 kr

Liberalerna, 4 mandat

4 x 18 920 kr + 37 840 kr = 113 520 kr

Centerpartiet, 4 mandat

4 x 18 920 kr + 37 840 kr = 113 520 kr

Miljöpartiet, 4 mandat

4 x 18 920 kr + 37 840 kr = 113 520 kr

Sportpartiet, 3 mandat

3 x 18 920 kr + 37 840 kr = 94 600 kr

Kristdemokraterna, 2 mandat

2 x 18 920 kr + 37 840 kr = 75 680 kr

Vänsterpartiet, 2 mandat

2 x 18 920 kr + 37 840 kr = 75 680 kr

Kommunpartiet, 2 mandat

2 x 18 920 kr + 37 840 kr = 75 680 kr
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Statistiska uppgifter per 2019-09-30

Omvärldsanalys
Befolkningsförändringar t.o.m. 3:e kvartalet 2019 och
folkmängd 30 september 2019

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

Kommunen 37 979        177        300         185     1 764      1 718           16

Riket 10 313 447       83 262       88 655       65 776     92 055      35 235         3563
Länet 1 723 548       13 734        15 040       11 165     36 242      27 413         1030

Kommentar:  Folkmängden i kommunen var 37 979 personer den 30 september i år. Det är en ökning med 177 perso-

ner sedan årsskiftet. Under årets första nio månader flyttade 1 764 personer till kommunen, 1 718 flyttade ut, 300
barn föddes och 185 personer avled.

Under samma period ökade folkmängden i båda riket och länet med 83 262 respektive 13 734 personer.

*) Under begreppet "justeringar" redovisas eventuella  födelser och dödsfall som inträffat före den aktuella
redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare
gjorda aviseringar.
Antal bostadslägenheter som påbörjats
under januari - september 2019

Distrikt Alla lägen- Därav i
heter Småhus Flerfamiljshus

Råda 130 7 123
Landvetter 13 13
Härryda 0 0
Björketorp 86 14 72

Kommunen totalt 229 34 195

Kommentar: Antalet påbörjade bostadslägenheter i vår kommun under perioden januari - september 2019 uppgår

till 229, därav 34 lägenheter i småhus och 195 lägenheter i flerfamiljshus. Totalt 130 lägenheter har påbörjats i 
Råda distrikt, 86 lägenheter i Björketorps distrikt och 13 lägenheter i Landvetter distrikt.

Aktuella siffror från SCB
Konsumentpriser (%) +1,5 September 2019 jämfört med september 2018
Producentpriser (%) +0,3 September 2019 jämfört med september 2018
Detaljhandelns försäljningvolym (%) +2,6 September 2019 jämfört med september 2018
Industrins produktionsvolym (%) +1,4 September 2019 jämfört med september 2018
Industrins orderingång (%) -1,5 September 2019 jämfört med september 2018

Kommentar:  Priserna, både konsument och producent steg under de senaste tolv månaderna med 1,5 respektive 0,3

procent. Volymerna inom detaljhandelns försäljning och industrins produktion visar på en ökning med 2,6 respektive
1,4 procent jämfört med samma period året innan. Industrins orderingång sjönk med 1,5 procent under septem- 
ber 2019 jämfört med september 2018.
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Arbetslösa 16-64 år Kommunen       Länet     Riket Kommunen     Länet      Riket
antal och procent 201909 201909 201909 201809 201809 201809

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Öppen arbetslöshet 392 2,1 30508 3,6 192822 3,8 407 2,2 29074 3,5 188421 3,8
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 631 3,4 54593 6,4 353499 7 619 3,3 51483 6,2 342750 6,9

Arbetslösa 18-24 år
antal och procent

Öppen arbetslöshet 53 2,9 4490 4,7 27009 5 53 2,9 3722 3,9 24653 4,6
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 83 4,6 7468 7,8 49265 9,1 79 4,3 6874 7,2 48612 9
Därav långtidsarbetslösa 3 456 3635 0 526 3835

Kommentar: Arbetslösheten bland befolkningen mellan 16 och 64 år i kommunen, länet och riket har ökat jämfört

med samma period året innan. Det är 0,1 procentenheter fler arbetslösa i kommunen 0,2 respektive 0,1 procentenhe-
ter i länet och riket. Ungdomsarbetslösheten i kommunen, länet och riket har också ökat under september månad
jämfört med september förra året. Det är 0,3 procentenheter fler arbetslösa i vår kommun, 0,6 respektive 0,1 procent-
enheter i länet och riket.

Härryda kommun
Sektorn för samhällsbyggnad
2019-11-11 Zeljko Skakic
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Inkomna synpunkter av
Bostadsförsörjningsprogrammet

Läs mer på harryda.se 
För mer information, kontakta:
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Sammanställning av inkomna yttranden under samrådstiden för 
Bostadsförsörjningsprogrammet

Riktlinjer för Bostadsförsörjningsprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 23 maj 2019
§ 80. Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar § 1 ska varje 
kommun med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Vid planeringen av 
bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, 
aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att 
yttra sig. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska uppdateras och antas av kommunfullmäktige 
under varje mandatperiod. Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder. Riktlinjerna ska främja för att ändamålsenliga åtgärder 
för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

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

Ärendet Bostadsförsörjningsprogrammet har varit på samråd enligt Lag (2000:1383) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar 1 § under tiden den 21 augusti 2019 t.o.m. den 18 
oktober 2019. Samrådshandlingarna publicerades på kommunens hemsida och skickades per 
epost till berörda myndigheter och grannkommuner enligt gällande sändlista (bilaga 1).
Sammanlagt inkom 6 svar från kommuner och myndigheter.

Följande svar har inkommit:

Mölndals kommun avstår från att yttra sig. 

Räddningstjänsten har inga synpunkter.

Göteborg stad har inga synpunkter. 

Bollebygd avstår från att yttra sig.

Västtrafik

Västtrafik önskar understryka betydelsen av lokalisering av nya bostäder för möjligheterna att 
öka det hållbara resandet på ett effektivt sätt. Det är vid byggande av områden för bostäder och 
verksamheter som förutsättningarna för transportsystemet läggs fast. Om ny bebyggelse 
koncentreras till befintliga orter och större stråk ger det möjlighet för fler att gå, cykla och åka 
kollektivt. Vilken typ av bostäder som byggs påverkar också underlaget för kollektivt resande.

Göteborgs Regionen 

GR ser positivt på att kommunen tagit fram riktlinjer för mandatperioden och i sin planering 
tar höjd för en tillväxt om 1,5 % då det ligger väl i linje med trenden för den regionala 
befolkningstillväxten.
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Länsstyrelsen

Länsstyrelsen anser att riktlinjerna uppfyller lagstiftningen men uppmuntrar att till nästa 
revidering förbättra:

 Revidera map avveckling av tomt och bostadskön.

 Analys av befolkning och demografi, även ur könsperspektiv.

 Nyproduktion i relation till behoven som anges för befolkningsgrupperna. 
Komplettera med konkret målbild över hur bostadsbeståndet behöver utvecklas.

 Analys av möjligheten att tillgodose behov som framkom vid dialog med unga vuxna.

 Arbetssättet med medborgardialoger kan med fördel utökas.

 Utveckla avsnittet om utsatta grupper och hur de påverkas av bostadsbristen.

 Tydligare beskrivning av hur en långsiktig mottagning av nyanlända kan ske.

 Tillgänglighet i det befintliga bostadsbeståndet utifrån personer med 
funktionsnedsättning.

 Vid en revidering bör material från senaste bostadsmarknadsenkäten användas.

 Pröva utbyggnadsområdenas lämplighet i ÖP eller DP.

Bilaga 1: 

Sändlista
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2019-08-21
Dnr 2019KS190

Remiss riktlinjer för
bostadsförsörjningen 2019-2022
Sändlista

Till samtliga skickas den 21 augusti 2019 e-post med:

- Följebrev
- Riktlinjer för bostadsförsörjningen i PDF-format. Riktlinjerna finns även 

på kommunens hemsida, https://bit.ly/2XaH7A0

Synpunkter skickas in mellan den 21 augusti till och med den 18 
oktober.

Myndigheter m.fl.
Göteborgsregionen diarium@goteborgsregionen.se
Västra Götalandsregionen koncernkontoret.diarium@vgregion.se
Länsstyrelsen i Västra Götaland vastragotaland@lansstyrelsen.se
Förbo AB info@foerbo.se
Härryda Energi info@harrydaenergi.se
Västtrafik AB vasttrafik@vasttrafik.se
Räddningstjänsten Storgöteborg raddningstjansten@rsgbg.se

Grannkommuner
Partille kommun partille.kommun@partille.se
Mölndals stad stad@molndal.se
Göteborgs stad sbk@sbk.goteborg.se
Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se
Bollebygds kommun kommunen@bollebygd.se
Marks kommun markskommun@mark.se
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Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

SKRIVELSE
Sida
1(4)

Datum
2019-12-09

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00623 3.3.4.0Jan Petersson

Handläggare
0768-88 82 76

Inriktningsbeslut avseende Borås Stads arbete för 
snabb utbyggnad av ny järnväg mellan Borås-
Göteborg.

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna inriktningsbeslutet och översända till Trafikverket, Västra 

Götalandsregionen, Boråsregionen, Göteborgsregionen, Region 

Jönköping, Swedavia, Västsvenska Handelskammaren, Göteborgs 

Stad, Mölndals Stad, Härryda kommun, Marks kommun, Bollebygds 

kommun, Ulricehamns kommun och Jönköpings Stad.        

Sammanfattning 

Syftet med inriktningsbeslutet är att beskriva varför Borås Stad ser det 

som nödvändigt att få till stånd en snabb utbyggnad av ny järnväg 

mellan Borås och Göteborg.

Som framgår av följande avser Borås Stad att i samverkan med 

närliggande kommuner, Västra Götalandsregionen, statliga 

myndigheter och lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 

näringsliv arbeta för att förverkliga en snabb utbyggnad av 

järnvägskapaciteten mellan Borås och Göteborg som ger förutsättning 

för en samhällsutveckling med lokala, regionala och nationella nyttor, 

samt bidrar till att öka Sveriges internationella konkurrenskraft.

Borås Stad medverkar i Trafikverkets projekt ny stambana Borås-

Göteborg och i Trafikverkets och Västra Götalandsregionens arbete 

med att fastställa stationslägen.

Målet för arbetet är att sträckan Borås – Göteborg, som är en del av 

Götalandsbanan, ska byggas ut i ett sammanhang, vara helt 
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Borås Stad
Sida
2(4)

finansierad, samt att anläggningen ska driftsättas under perioden 

2035-2040. Med en restid på 35 minuter och ett stationsläge under 

Landvetter flygplats uppnås såväl hållbarhet som stora och viktiga 

samhällsnyttor. 

Borås inriktningsbeslut
1. Med en restid på 35 minuter blir järnvägen Göteborg – Borås 

ett samhällsbyggnadsprojekt som skapar en stor, attraktiv och 
sammanhållen arbetsmarknadsregion och bidrar starkt till ökad 
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

2. Borås Stad ser ett centralt stationsläge som nödvändigt av 
restidsskäl och för att enkelt och bekvämt resande är en viktig 
byggsten i den framtida stadsutvecklingen. Det skulle maximera 
nyttorna av investeringen, stödja hållbarhet och ytterligare 
utvidga den starka Västsvenska arbetsmarknadsregionen.

3. En snabb utbyggnad är nödvändig för att inte bromsa samhälls- 
och näringslivsutvecklingen i regionen. Den ger förutsättningar 
för att vi ska se såväl lokala som regionala och nationella nyttor 
inom rimlig tid.

Den nya järnvägskapaciteten ska kunna användas för snabba 

regionala tåg och fungera som en del av den framtida 

Götalandsbanan. Den ger robust spårbunden direktanslutning till 

Landvetter flygplats, Sveriges näst största flygplats och ett nav för 

en stor del av Sveriges näringsliv. Det bör i sammanhanget 

understrykas att nuvarande arbets- och studiependling mellan 

Borås och Göteborg är lika stor i båda riktningarna.

Ett centralt stationsläge ger inte bara maximal restidsvinst, utan 

möjliggör också en utbyggnad till motsvarande centrala 

stationslägen i Ulricehamns och Jönköpings kommuner. Därmed 
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Borås Stad
Sida
3(4)

optimeras samhällsnyttorna av investeringen och en hållbar 

utveckling stöds samtidigt som man öppnar för ökad ekonomisk 

tillväxt i både dessa kommuner och i den växande 

arbetsmarknadsregionen. 

Ett centralt stationsläge i Borås ger förutsättningar för 

anslutningar till lokal och regional kollektivtrafik som innebär att 

nyttorna sprids till ett större område. Det ger också ytterligare 

kraft åt Borås Stads satsning på en tät och attraktiv stadsmiljö med 

både bostäder och kontorslokaler.

För att kunna bedriva ett framgångsrikt förhandlingsarbete med ett 

stabilt underlag för beslutsfattande behöver Borås Stad 

konkretisera de nyttor som uppstår vad beträffar bostäder, 

restidsvinster, arbetsmarknad, näringsliv, miljö samt sociala nyttor. 

Detta arbete behöver omfatta berörda kommuner och Västra 

Götalandsregionen.

Borås Stad är beredd att tillsammans med staten och andra 

intressenter pröva olika former av finansiering av utbyggnaden.

Borås Stad ser det som angeläget att förhandlingen med staten om 

de ändrade förutsättningarna jämfört med Sverigeförhandlingens 

förslag slutförs så snart som möjligt med Borås Stad och andra 

berörda kommuner, samt att staten representeras av 

regeringskansliet.

Borås Stad anser att regionen och berörda kommuner behöver 

driva på arbetet för att den potentiella utvecklingskraften i 

projektet inte hämmas.
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Borås Stad
Sida
4(4)

Beslutsunderlag

1. Inriktningsbeslut 2019-11-14

Beslutet expedieras till

1. trafikverket@trafikverket.se

2. info@borasregionen.se

3. gr@goteborgsregionen.se 

4. max.falk@vgregion.se 

5. regionen@rjl.se

6. kontaktcenter@jonkoping.se 

7. kommun@ulricehamn.se

8. kommunen@bollebygd.se 

9. markskommun@mark.se 

10. kommun@harryda.se 

11. stad@molndal.se

12. stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

13. info@vastsvenskahandelskammaren.se 

14. info@landvetterairport.se 

15. remisser@swedavia.se 

Ulf Olsson

Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann

Chef för Strategisk 

samhällsplanering
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Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag  
  

   

Ansökan om delägarskap i GREFAB från 
Härryda kommun  
§ 186, dnr 0106/19  
Mats Boogh redogör för genomfört samråd i GREFAB:s ägarråd och förslag till beslut 
med anledning av ansökan om delägarskap i GREFAB från Härryda kommun.  

Beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 

1. I enlighet med genomfört samråd i GREFAB:s ägarråd kommer Härryda 
kommun inte erbjudas delägarskap i GREFAB. 

Handling 
Beslutsunderlag E, dnr 0106/19 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Härryda kommun 
Mölndals kommun 
Partille kommun 
Ale kommun 
GREFAB 

Dag för justering 
2019-12-11 

Vid protokollet 

 

Göteborgs Stadshus AB 
  

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-12-02 

 

Johan Hörnberg 

Sekreterare 
 

 

 

Axel Josefson 

Ordförande 
 

 

Karin Pleijel 

Justerande 
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Göteborgs Stadshus AB, beslutsunderlag 1 (2) 
  

   

Ansökan om delägarskap i GREFAB från 
Härryda kommun 
 

Förslag till beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 

1. I enlighet med genomfört samråd i GREFAB:s ägarråd kommer Härryda 
kommun inte erbjudas delägarskap i GREFAB. 

Sammanfattning 
Förvaltningen i Härryda kommun har på uppdrag av kommunstyrelsen i Härryda 
tillskrivit respektive kommunstyrelse i ägarrådet för Göteborgsregionens Fritidshamnar 
Aktiebolag (GREFAB) om möjligheten till ett eventuellt delägarskap i GREFAB. 

Ägarrådet i GREFAB har 2019-10-03 genomfört samråd med anledning av ansökan och, 
med utgångspunkt i konsekvensbeskrivning från GREFAB, beslutat att inte erbjuda 
Härryda kommun delägarskap i GREFAB då detta inte bedöms kunna ske utan negativa 
konsekvenser för befintliga delägares kommuninvånare. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga särskilda ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet, mångfaldsperspektivet, 
jämställdhetsperspektivet, omvärldsperspektivet och 
miljöperspektivet 
Inga särskilda aspekter utifrån dessa perspektiv har identifierats. 

Bilagor 
1. Ansökan om delägarskap från Härryda kommun 
2. Konsekvensbeskrivning ansökan om delägarskap från GREFAB 

  

Göteborgs Stadshus AB 
 

  
  

Beslutsunderlag E 
Styrelsen 2019-12-02 
Diarienummer 0106/19 
 

Handläggare: Mats Boogh, bolagsansvarig 
Telefon: 031 368 54 55 
E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se  
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Göteborgs Stadshus AB, beslutsunderlag 2 (2) 
   
   

Ärendet 
Ärendet innehåller underlag för beslut angående Härryda kommuns ansökan om ett 
eventuellt delägarskap i GREFAB. Ärendet har översänts från kommunstyrelsen/ 
stadsledningskontoret till Stadshus AB för besvarande med stöd i ägardirektivet för 
Stadshus AB. Samråd har genomförts i GREFAB:s ägarråd den 3 oktober 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Av GREFAB:s ägardirektiv framgår bland annat att GREFAB skall verka för att 
tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill hörande service för boende i 
ägarkommunerna.  

Bolaget förvaltar ca 7 000 båtplatser och ca 4 200 vinteruppläggningsplatser i 
sammanlagt 11 hamnar, samtliga belägna i Göteborgs kommun. Mark arrenderas av 
fastighetskontoret i Göteborg. 

GREFAB ägs av Göteborgs kommun (80 %), Mölndals kommun (8 %), Partille kommun 
(8 %) och Ale kommun (4 %). 

Förvaltningen i Härryda kommun har på uppdrag av kommunstyrelsen i Härryda 
tillskrivitet respektive kommunstyrelse i GREFAB:s ägarråd om möjligheten till ett 
eventuellt delägarskap i GREFAB. 

Vid ägarråd i GREFAB 2019-05-23 erhöll delägarna information om Härryda kommuns 
ansökan. Ägarrådet beslutade uppdra åt GREFAB att genomföra en utredning där 
konsekvenser av att ta in en ytterligare delägare beskrivs. 

Styrelsen i GREFAB beslutade 2019-08-22 om en konsekvensbeskrivning där det bland 
annat framgår att konsekvenserna för befintliga ägare är att ägaren utökar verksamheten, 
vilket torde vara mycket svårt, alternativt att GREFAB:s nuvarande ägare får avstå delar 
av sitt nuvarande båtplatsbestånd. Grefab har i dagsläget en kö på ca 4 000 personer. 
Konsekvensbeskrivning gällande ansökan från Härryda kommun utgör bilaga till detta 
ärende. 

2019-10-03 genomfördes samråd i GREFAB:s ägarråd i ärendet och med stöd av 
konsekvensbeskrivningen från GREFAB beslutades att inte erbjuda Härryda kommun 
delägarskap i Grefab då detta inte bedöms kunna ske utan negativa konsekvenser för 
befintliga delägares kommuninvånare. Representanter utsedda av Göteborgs Stadshus AB 
fick övriga delägares uppdrag att svara på Härryda kommuns förfrågan. 

 

Eva Hessman 

Vd, Göteborgs Stadshus AB 
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PM till styrelsen
Utfärdat 2019-08-22
Diarienummer 0026/19

Grefab

Ann-Christine Alkner-Dahl
Telefon 031-3685801
E-post: ann-christine.alkner-dahl@grefab.se

Ansökan delägarskap Härryda kommun

Förslag till beslut

Styrelsen för Grefab föreslås godkänna konsekvensbeskrivningen nedan 
och skicka den till Göteborgs Stadshus AB som eget yttrande.

Ärende
Grefab har 7 000 båtplatser och 4 200 vinteruppläggningsplatser i elva hamnar, från 
Björlanda Kile i norr till Killingsholmen i söder. Vi arbetar för att så många som möjligt 
ska kunna förverkliga drömmen om ett upplevelserikt båtliv.

Härryda kommun har inkommit med ansökan om delägarskap i Grefab. Ansökan har 
tillställts samtliga ägarkommuner. På ägarrådet den 20 maj fick Grefabs styrelse i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för ett delägarskap för Härryda, främst utifrån 
aktuell kösituation, marktillgång samt analys av konsekvenserna för befintliga delägare.

Grefab ägs idag av Göteborgs kommun, 80 %, Mölndals kommun, 8 %, Partille 
kommun, 8 % samt Ale kommun, 4 %. Grefab har en aktuell kö på ca 4000 och kön har 
gått ner sedan några år tillbaka, främst på grund av att Grefab konverterat ett antal 
platser som inte var ändamålsenliga i storlek, utifrån dagens båtmått, samt tillskapande 
av nya båtplatser i befintlig hamn i Fiskebäck i samband med utbyte av gamla 
betongbryggor till nya pontonbryggor med Y-bommar. 

Att expandera verksamheten och öka antalet båtplatser utanför befintliga anläggningar 
låter sig inte göras, då det inte är möjligt att få tillgång till ytterligare mark på ett för 
Grefabs verksamhet adekvat område.

Konsekvenser
Konsekvenserna för befintliga ägare är alternativt att ägaren utökar verksamheten, vilket 
torde vara mycket svårt, alternativt att Grefabs nuvarande ägare får avstå delar av sitt 
nuvarande båtplatsbestånd.

Ann-Christine Alkner-Dahl Anders Söderberg
VD Vice VD
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POSTADRESS: BESÖKADRESS: TELEFON, VX:  E-POST: ORG. NR  POSTGIRO NR: 
Box 5204 Åvägen 2 031-335 26 00  raddningstjansten@rsgbg.se 222000-0752  30688-6 
402 24 GÖTEBORG  Telefax: Hemsida:  BANKGIRO NR:
  031-335 27 71 www.rsgbg.se  5853-4009 

 

 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
  
Kanslienheten Utfärdat datum: 2019-10-16 
Karin Sköldberg, 031-335 2711 Presidiet: 2017-10-25 
 Styrelsen: 2017-11-07 Dnr: 0679/19 

Sammanträdestider 2020 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 

Förbundsstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för 
förbundsstyrelsen: 

6 februari, 12 mars, 7 maj (planeringskonferens), 4 juni,  
3 september, 8 oktober, 4 november och 3 december. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa följande 
sammanträdesdagar för förbundsfullmäktige: 

31 mars, 9 juni och 1 december. 
 
ÄRENDET 
Förbundet har utarbetat förslag till tider för sammanträden för 
förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige år 2020. 
 
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN  
Förbundsstyrelsens sammanträden föreslås äga rum på torsdagar och börja 
klockan 15:30. Planeringskonferens föreslås äga rum den 7 maj, heldag. 
 
Förbundsfullmäktiges sammanträden föreslås äga rum på tisdagar med undantag 
för sammanträdet den 9 juni. Fullmäktiges sammanträden börjar kl. 18.00 och 
hålls i regel på Gårda brandstation. Den 9 juni hålls mötet i anslutning till GR:s 
förbundsfullmäktigesammanträde på Ullevi. 
 
FÖRBUNDETS ÖVERVÄGANDEN 
En avstämning har gjorts mot medlemskommunernas sammanträdestider för 
kommunstyrelser och kommunfullmäktige. Förslaget har också stämts av mot de 
sammanträdestider som är fastställda för Göteborgsregionens 
kommunalförbund, Västra Götalandsregionens fullmäktige och Region Hallands 
fullmäktige. I förslaget har även beaktats de tider som skolorna har förlagt 
sportlov (v. 7), påsklov (v. 14) och höstlov (v. 44) under 2018.  
 
 
 
Lars Klevensparr 
Förbundsdirektör 
 Karin Sköldberg 
 Förbundssekreterare 
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  Justeras:      1 (2) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2019-11-22 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Landvetter Airport Hotel, Härryda kommun 

 

Protokollsutdrag 

§ 97. Samverkansavtal avseende utveckling av besöksnäringen i 

Göteborgsregionen mellan Göteborgsregionen (GR) och Göteborg & Co  

Diarienummer: 2015-00065 

Beslut 

Förslag till samverkansavtal enligt bilaga daterad 2019-10-28 godkänns.  

 

Under förutsättning att även Göteborgs & Co:s styrelse godkänner förslaget får 

förbundsdirektören i uppdrag att för GR:s del underteckna avtalet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till Samverkansavtal med tillhörande bilagor avseende utveckling av 

besöksnäringen i Göteborgsregionen mellan Göteborgsregionen (GR) och Göteborg 

& Co, daterat 2019-10-28, har förelagts förbundsstyrelsen.  

Samverkansavtalet är en utveckling av det Ramverk för samverkan (Se bilaga 1) 

som antogs av Göteborgsregionens förbundsfullmäktige (2016-02-04, § 41) i 

samband med avyttringen av aktierna i bolaget Göteborg & Co Träffpunkt AB (Se 

bilaga 2). Beslutet innebar att förbundsstyrelsen fick i uppdrag att besluta om 

formerna för fortsatt samverkan mellan Göteborgsregionen (GR) och det nya 

moderbolaget, utifrån de nya förutsättningar som bolagsombildningen gav.  

Ramverket för samverkan har förlängts att gälla även 2018 och 2019. Föreliggande 

förslag till samverkansavtal höjer ambitionsnivån för såväl 

marknadsföringsinsatser som för den strategiska kompetensutvecklingen i 

medlemskommunerna kopplat till besöksnäring och destinationsutveckling. GR, 

Business region Göteborg och Göteborg & Co är alla tre, med kompletterande 

uppdrag, involverade i näringslivsutvecklingen. Genom att kopplingen dessa 

aktörer emellan stärks tydliggörs besöksnäringen som en del av 

näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionens tretton medlemskommuner.  

Beslutsunderlag 

 Samverkansavtal med bilagor 

 Bilaga 1 – Ramverk för samverkan 

 Bilaga 2 – Protokollsutdrag §41 

 

SKICKAS TILL: 

Göteborg & Co 

Medlemskommunerna 
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  Justeras:      2 (2) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2019-11-22 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Landvetter Airport Hotel, Härryda kommun 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Axel Josefson              Jonas Attenius  

Ordförande              Justerare 
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 Samverkansavtal Göteborg & Co  
  1 (4) 

Förbundsstyrelsen – ärende 5      

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2019-10-22, diarienummer: 2015-00065.013   

 

Samverkansavtal avseende utveckling av 

besöksnäringen i Göteborgsregionen mellan 

Göteborgsregionen (GR) och Göteborg & Co  

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås godkänna förslag till samverkansavtal enligt bilaga 

daterad 2019-10-28.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att, under förutsättning att även Göteborgs & 

Co:s styrelse godkänner förslaget, uppdra åt förbundsdirektören att för GR:s del 

underteckna avtalet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till Samverkansavtal med tillhörande bilagor avseende utveckling av 

besöksnäringen i Göteborgsregionen mellan Göteborgsregionen (GR) och Göteborg 

& Co, daterat 2019-10-28, har förelagts förbundsstyrelsen.  

Samverkansavtalet är en utveckling av det Ramverk för samverkan (Se bilaga 1) 

som antogs av Göteborgsregionens förbundsfullmäktige (2016-02-04, § 41) i 

samband med avyttringen av aktierna i bolaget Göteborg & Co Träffpunkt AB (Se 

bilaga 2). Beslutet innebar att förbundsstyrelsen fick i uppdrag att besluta om 

formerna för fortsatt samverkan mellan Göteborgsregionen (GR) och det nya 

moderbolaget, utifrån de nya förutsättningar som bolagsombildningen gav.  

Ramverket för samverkan har förlängts att gälla även 2018 och 2019. Föreliggande 

förslag till samverkansavtal höjer ambitionsnivån för såväl 

marknadsföringsinsatser som för den strategiska kompetensutvecklingen i 

medlemskommunerna kopplat till besöksnäring och destinationsutveckling. GR, 

Business region Göteborg och Göteborg & Co är alla tre, med kompletterande 

uppdrag, involverade i näringslivsutvecklingen. Genom att kopplingen dessa 

aktörer emellan stärks tydliggörs besöksnäringen som en del av 

näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionens tretton medlemskommuner.  

Beslutsunderlag 

• Samverkansavtal med bilagor 

• Bilaga 1 – Ramverk för samverkan 

• Bilaga 2 – Protokollsutdrag §41 

 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 
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 Samverkansavtal Göteborg & Co  
  2 (4) 

Förbundsstyrelsen – ärende 5     

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2019-10-22, diarienummer: 2015-00065.013   

 

Av GR:s förbundsordning framgår att förbundet har som ändamål att verka 

samarbete över kommungränserna i Göteborgsregionen. Verksamheten inom 

förbundet ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen, vara till kommunal 

nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att stärka 

Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet 

är att skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom 

ramen för en gemensamt hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 

Förbundet är samverkansorgan inom följande områden: 

• Arbetsmarknad  

• Miljö och samhällsbyggnad  

• Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå 

• Utbildning  

• Näringsliv 

Flera av dessa områden har bäring på besöksnäringens utveckling, och GR finns i 

många olika samverkanskonstellationer där arbetet påverkar förutsättningarna för 

besöksnäringens utveckling.  

Föreliggande förslag till samverkansavtal syftar till att tydliggöra besöksnäringen 

som en del av näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionen genom att förstärka 

kopplingen mellan Göteborgsregionen, Business Region Göteborg (BRG) och 

Göteborg & Co som alla tre på olika sätt är involverade i näringslivsutvecklingen 

med kompletterande uppdrag. 

Besöksnäringen som en del av näringslivsutvecklingen  

Besöksnäringen är en mycket viktig näring i Göteborgsregionen som omsatte ca 36 

miljarder kronor under 2018. Den totala rese- och turistindustrins omsättning i 

Göteborgsregionen bidrog 2017 med helårssysselsättning för ca 19 400 personer. 

Göteborgsregionen är en naturlig avgränsning för samordnad 

besöksnäringsutveckling. Utvecklingen av besöksnäringen i Göteborgsregionen har 

genom åren präglats av god samverkan. En fortsatt samverkan kring 

besöksnäringen är viktig för att utveckla stadens och Göteborgsregionens 

attraktivitet 

GR har sedan 2018 ett uppdaterat samverkansavtal med Business Region 

Göteborg, BRG, som förutom att vara Göteborgs stads näringslivsbolag har ett 

regionalt uppdrag att driva näringslivsutvecklingen i samarbete med GR-

kommunernas näringslivsenheter.  

GR har som grundare och delägare i Göteborg & Co sedan 1991 haft en plats i 

bolagets styrelse. GR har också medverkat i Näringslivsgruppen vid Göteborg & Co. 

Göteborg & Co har utgjort en gemensam arena för destinationsutveckling och 

destinationsmarknadsföring för medlemskommunerna i GR. Genom arbetet i 

Näringslivsgruppen har GR etablerat kontakter med viktiga aktörer i 

Göteborgsregionen med relevans för GR:s uppdrag. GR har genom 

samverkansöverenskommelse årligen bidragit med 1,1 Mkr till Göteborg & Co och 

Page 614 of 756



   

 Samverkansavtal Göteborg & Co  
  3 (4) 

Förbundsstyrelsen – ärende 5      

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2019-10-22, diarienummer: 2015-00065.013   

 

Näringslivsgruppen, och GR-kommunerna har i olika omfattning bidragit i 

samverkansprojekt och marknadsföringsaktiviteter. 

Under 2014 avyttrande GR efter beslut i förbundsfullmäktige samtliga sina aktier i 

bolaget och beslutade samtidigt om ett ramverk med principer för den fortsatta 

samverkan med bolaget. Utifrån detta ramverk har föreliggande samverkansavtal 

utarbetats.  

Samverkan mellan Göteborgsregionens kommuner avseende besöksnäringen och 

dess utveckling skapar ömsesidig nytta till gagn för samtliga kommuninvånare och 

är att betrakta som ett allmänintresse för samtliga kommuner i Göteborgsregionen. 

Genom samverkan ökar den totala attraktionskraften. Göteborgsregionen (GR) och 

Göteborg & Co har en solid plattform för samverkan genom de samverkansforum 

som etablerats (se avsnitt 5 i Samverkansavtalet: Samverkansformer).  Ett 

uppdaterat och utvecklat samverkansavtal säkerställer långsiktigheten i det 

fortsatta samarbetet.  

Under 2018 förde Göteborg & Co samt Göteborgsregionens kommunchefer och 

näringslivschefer en dialog för att finna rätt arbetssätt för utvecklingen av 

besöksnäringen.  I dialogen framkom att kraften i det gemensamma 

utvecklingsarbetet behöver öka och att det då är önskvärt att i samarbetet docka an 

till de två program som i bred samverkan med många aktörer, däribland 

kommunerna i Göteborgsregionen, har arbetats fram av Göteborgs Stad. Det gäller 

det Näringslivsstrategiska programmet samt Programmet för besöksnäringens 

utveckling 2030. Destinationen Göteborgs affärsplan 2018-2020 är ytterligare en 

vägledning i det gemensamma arbetet för destinationens utveckling. För 

Göteborgsregionen är Strategisk inriktning 2020-2023 samt Hållbar tillväxt 

politiskt antagna dokument som anger att besöksnäringens utveckling i 

Göteborgsregionen är en angelägenhet för kommunalförbundet.  

Föreliggande förslag till samverkansavtal höjer ambitionsnivån för såväl 

marknadsföringsinsatser som för den strategiska kompetensutvecklingen i 

medlemskommunerna kopplat till besöksnäring och destinationsutveckling. GR, 

Business region Göteborg och Göteborg & Co är alla tre, med kompletterande 

uppdrag, involverade i näringslivsutvecklingen. Genom att kopplingen dessa 

aktörer emellan stärks tydliggörs besöksnäringen som en del av 

näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionens tretton medlemskommuner. GR vill 

tillsammans med Göteborg & Co skapa en marknadsföring som tydligt motiverar 

besökare att turista i hela regionen. Det krävs ett långsiktigt och grundligt arbete i 

Göteborgsregionen för att bygga en gemensam plattform utifrån vilken vi kan 

skapa en kontinuitet av insatser för att locka rätt besökare.  

Finansiering 

Samverkansavtalet förutsätter en grundfinansiering. GR ska årligen under 

avtalsperioden utge ersättning till Göteborg & Co med ett belopp om 1 100 tkr för 

dess åtagande enligt detta avtal. För GR:s del innebär detta en finansiering på 

samma nivå som tidigare.   
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 Samverkansavtal Göteborg & Co  
  4 (4) 

Förbundsstyrelsen – ärende 5      

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2019-10-22, diarienummer: 2015-00065.013   

 

Under år 2021 och i samband med varje årlig utvärdering kring fullgörandet av 

tecknat avtal genomförs förnyad ersättningsdiskussion parterna emellan. För att 

kunna hantera eventuella förändringar av årlig ersättning bör dialog ske parterna 

emellan senast under september månad inför kommande år.   

   

  

  

 

Helena Söderbäck          Gunnel Rydberg 

Förbundsdirektör          Förbundssekreterare 

 

SKICKAS TILL: 

Göteborg & Co 

Medlemskommunerna 
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Samverkansavtal mellan Göteborgsregionen (GR) 

och Göteborg & Co avseende utveckling av 

besöksnäringen i Göteborgsregionen  
  

1. Avtalsparter 

Mellan Göteborgsregionens kommunalförbund, 222000-0265, Box 5073, 402 22 Göteborg 

(Hädanefter ”Göteborgsregionen (GR)”) och Göteborg & Co AB (Org.nr 556428-0369), har 

denna dag följande avtal (hädanefter ”Samverkansavtalet”) träffats.  

 

2. Bakgrund  

Besöksnäringen är en av de snabbast växande i Sverige. I Göteborgsregionen omsatte den ca 36 

miljarder kronor under 2018. Ett brett samarbete är nyckeln för att regionen ska fortsätta att vara 

attraktiv och utvecklas till en hållbar destination. 

Göteborgsregionen (GR) har som grundare och delägare i Göteborg & Co sedan 1991 haft en plats i 

bolagets styrelse. Göteborg & Co har sedan dess utgjort en gemensam arena för destinationsutveckling 

och destinationsmarknadsföring för medlemskommunerna i Göteborgsregionen. GR medverkar också 

sedan många år i Näringslivsgruppen vid Göteborg & Co. Genom hittills gällande överenskommelse 

om samverkan bidrar GR årligen med 1,1 Mkr till Göteborg & Co och Näringslivsgruppen, och 

medlemskommunerna har i olika omfattning bidragit i samverkansprojekt och 

marknadsföringsaktiviteter. 

Under 2014 avyttrande GR efter beslut i förbundsfullmäktige samtliga sina aktier i bolaget och 

beslutade samtidigt om ett ramverk med principer för den fortsatta samverkan med bolaget. 

Samverkansavtalet är en vidareutveckling av ramverket för samverkan som höjer ambitionsnivån 

avseende marknadsföringsinsatser och stärker besöksnäringen som en del av näringslivsutvecklingen i 

GR:s tretton medlemskommuner.  

För en fördjupad redogörelse av bakgrunden till Samverkansavtalet hänvisas till GR:s 

bilagda tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15, diarienummer: 2015-00065.013. 

 

3. Syfte 

Det övergripande syftet med samverkan mellan bolaget Göteborg & Co och Göteborgsregionen (GR) 

inklusive dess medlemskommuner är att utveckla besöksnäringen och den hållbara destinationen och 

därigenom bidra till att stärka näringslivet och öka attraktiviteten för dem som besöker, bor och lever i 

Göteborgsregionen. 

Samverkansavtalet syftar till att reglera parternas samarbete och skapa förutsättningar för en fortsatt 

fördjupad samverkan. Parternas målsättning är att bidra till gynnsamma förutsättningar för 

Göteborgsregionens besöksnäring. Parternas uppfattning är att samarbete skapar synergier som inte 

skulle ha uppstått om parterna enskilt arbetade med destinationsutvecklingsfrågor.  

Genom Samverkansavtalet bekräftas Göteborg & Co:s uppdrag som samverkansarena för utveckling av 

besöksnäringen i Göteborgsregionen. Genom avtalet höjs ambitionsnivån för såväl 

marknadsföringsinsatser i Göteborgsregionen som för den strategiska kompetensutvecklingen i 

medlemskommunerna kopplad till besöksnäring och destinationsutveckling. Ett viktigt syfte med 

samverkansavtalet är också att tydliggöra besöksnäringen som en del av näringslivsutvecklingen i 
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Göteborgsregionen genom att förstärka kopplingen mellan GR, Business region Göteborg och 

Göteborg & Co som alla tre på olika sätt, med kompletterande uppdrag, är involverade i 

näringslivsutvecklingen. Samverkansavtalet ger en tydlig plattform som gynnar samarbetet med  

viktiga aktörer inom besöksnäringen regionalt, nationellt och internationellt.  

 

4. Samverkansavtalets delar 

Samverkansavtalet består av ett huvudavtal med bilagor enligt nedan. Bilagorna utgör del av 

Samverkansavtalet: 

 

Bilaga 1: Organisationsmatris  

Bilaga 2: Styrande dokument. 

Bilaga 3: Samverkansområden 

Bilaga 4: Samverkansformer 

 

Om inget annat särskilt anges har definitionerna i Samverkansavtalet samma betydelse i bilagorna. 

En bilaga kan ändras samt uppdateras i form av ny bilaga som numreras, datumnoteras och 

undertecknas av båda parter. Sådan bilaga ersätter till fullo tidigare bilaga med samma bilagenummer. 

 

Omfattningen på den samverkan som ska ske med anledning av detta avtal bestäms av 

avtalshandlingarna, som kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna innehåller 

uppgifter som strider mot varandra ska handlingarna gälla i följande ordning: 

 

a) Skriftliga ändringar och tillägg till Samverkansavtalet och dess bilagor, undertecknade av 

behöriga företrädare för båda parter. 

b) Detta Samverkansavtal. 

 

5. Samverkansområden 

Utveckling av besöksnäring är en komplex process där många olika aktörer och faktorer påverkar 

resultatet. Det är parternas uppfattning att GR och Göteborg & Co inom ramen för den kommunala 

kompetensen har kompletterande uppdrag, där fördjupad samverkan inom definierade områden 

skapar goda förutsättningar för parterna när det gäller att bidra till en stark besöksnäringsutveckling i 

Göteborgsregionen. De områden som vid avtalstecknandet är aktuella för samverkan beskrivs i bilaga 

3.  

 

6. Samverkansformer 

Förevarande samverkan sker mellan två offentliga, politiskt styrda organ som beslutar inriktning och 

ramar för respektive organisation. GR:s högsta beslutande organ är dess förbundsfullmäktige, 

Göteborg & Co:s högsta beslutande organ är dess bolagsstämma.  

Den strategiska styrningen av den samverkan som sker inom besöksnäringen verkställs genom GR:s 

förbundsstyrelse respektive Göteborg & Co:s bolagsstyrelse. 

GR är via förbundsdirektören adjungerad till Göteborg & Co:s styrelse samt ingår in Besöksnäringens 

forum (BNF) och i Näringslivsgruppen. Adjungerade ledamöters deltagande på styrelsemöten sker i 

enlighet med styrelsens arbetsordning eller efter annan överenskommelse.   
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För Samverkansavtalets genomförande svarar respektive organisation genom förbundsdirektör 

respektive VD. 

En utförligare beskrivning av Samverkansformerna framgår av bilaga 4. 

 

7. Finansiering  

GR ska årligen under avtalsperioden utge ersättning till Göteborg & Co med ett belopp om 1 100 tkr för 

dess åtagande enligt detta avtal. Ersättning ska mot faktura utges under årets första kvartal. Parterna 

kan, utöver ersättning enligt ovan, var och en bidra med resurser genom eget arbete. Det ska då ske 

utan krav på ersättning från andra parten. Parterna ska löpande bevaka möjligheterna till ytterligare 

finansiering till samverkan genom medel från exempelvis nationella och regionala aktörer eller EU:s 

institutioner.  

Det är parternas uppfattning att man genom sina respektive grunduppdrag inte verkar på en 

kommersiell och konkurrensutsatt marknad, i vanlig mening. Parterna är överens om att vardera 

parten ensam ansvarar för att part utövar mindre än 20 procent av den verksamhet som berörs av 

Samarbetsavtalet mot en kommersiell och konkurrensutsatt marknad. Eventuella krav i anledning av 

annat utfall än här nämnda procentuella verksamhetsandelar, kan inte riktas mot den andra parten. 

 

Tillägg/ändringar  

Under år 2021 och i samband med varje årlig utvärdering kring fullgörandet av tecknat avtal 

genomförs förnyad ersättningsdiskussion parterna emellan. För att kunna hantera eventuell 

förändring av ersättningsnivån bör dialog parterna emellan äga rum senast under september månad 

inför kommande år. Båda avtalsparter äger rätt att begära omförhandling av avtalet om förhållanden 

ändrats som medför avsevärda svårigheter för avtalspart att fullgöra sina åtaganden. Tillägg och/eller 

ändringar av detta avtal ska alltid ske skriftligt och godkännas av parterna för att vara gällande. Tillägg 

och/eller ändringar till avtalet ska efter parternas godkännande läggas som bilaga avtalet.  

 

8. Rapportering och uppföljning 

Samverkan förutsätter ett transparent och informativt arbetssätt mellan parterna. För 

de fall det bedöms nödvändigt med ytterligare informations- och rapporteringsvägar än 

de som finns genom Göteborgsregionens representantskap i styrelse och övriga grupper, åligger det 

parterna att upprätta sådana. Utgångspunkten är dock att här nämnda ska gälla för denna samverkan. 

 

9. Giltighet och uppsägning 

Detta Samverkansavtals giltighet förutsätter att båda parters styrelser har fattat beslut 

om att ingå detsamma.  

Samverkansavtalet gäller från 2020-01-01 till och med 2024-12-31, med möjlighet till förlängning i en 

omfattning som parterna enas om. 

Samverkansavtalet kan av endera parten sägas upp, med beaktande av en uppsägningstid om tolv (12) 

månader. Uppsägning ska ske skriftligen. 

Revideringar och tillägg till Samverkansavtalet eller dess bilagor ska, för att vara 

bindande, godkännas av respektive parts styrelse. 

Parterna ska gemensamt genomföra en utvärdering av Samverkansavtalet efter 3 år. 

 

10. Tvist 
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Tvist med anledning av detta avtal ska parterna i första hand försöka lösa i samförstånd. För de fall där 

överenskommelse inte kan nås ska tvisten, såvida inte parterna gemensamt beslutar annat, avgöras av 

allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. 

 

 

 

11. Underskrifter 

Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav vardera parten tagit var sitt. 

 

 

Göteborgsregionens   Göteborg & Co AB 

kommunalförbund  

 

 

 

 

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

Ort och datum    Ort och datum 

 

 

 

 

 

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

Helena Söderbäck   Peter Grönberg  

Förbundsdirektör   VD  
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Bilaga 1 – Organisationsmatris 

 

Denna bilaga visar en organisationsmatris över den mellankommunala samverkanskedjan för 

besöksnäringens utveckling i Göteborgsregionen.  
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Bilaga 2 – Styrande dokument  

  

I denna bilaga anges de styrande dokument som utgör ramen för Samverkansavtalet och där ledning 

ska sökas gällande samarbetets utformning.  

 

• Förbundsordning för GR 

• Ägardirektiv för Göteborg & Co 

• Bolagsordning för Göteborg & Co 

• Strategisk inriktning för GR 2020–2023 

• Årlig verksamhetsplan för GR 

• Näringslivsstrategiska program för Göteborgs stad (kompletterat med övriga 

medlemskommuners lokala program) 

• Göteborg Stads program för besöksnäringens utveckling 2030.   

• Affärsplan för destinationen ”Way to Grow” och för Göteborg & Co AB “Way to Go”.  

• Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling (VG 2020 – samt uppföljaren 

RUS 2030.) 
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Bilaga 3 – Samverkansområden 

 

I denna bilaga anges de av parterna överenskomna samverkansområden som i enlighet med 

Samverkansavtalet ska bidra till näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionen. 

 

1. Destinationsutveckling 

Destinationsutveckling omfattar bland annat trend- och omvärldsbevakning genom 

kunskapsinsamling-, forsknings- och innovationsarbete. Det kan exempelvis bestå av kunskap 

avseende besöksnäringens förutsättningar, marknadstrender och utveckling, konsumentbehov, 

efterfrågebaserade målgruppsinsikter samt statistik och andra relevanta kunskapsunderlag. Göteborg 

& Co ska driva detta arbete i ett regionalt perspektiv så att det gagnar GR:s medlemskommuner. Häri 

ingår insatser för kompetensutveckling på strategisk nivå för de i kommunerna som ansvarar för 

besöksnäringens utveckling som en del av näringslivsutvecklingen. 

Parterna ska stödja varandras kompetensutveckling och ge varandra ömsesidigt expertstöd i relevanta 

frågor, på det sätt och i den omfattning som parterna vid var tid kommer överens om. Respektive part 

ska, om inte annat särskilt avtalas, bära sina kostnader i anledning av sådana beslutade aktiviteter. 

Detta Samverkansavtal ska skapa förutsättningar för att utveckla och fördjupa dialoger och 

samverkansmodeller, vilka i sin tur förstärker möjligheter och identifierar utmaningar kopplade till 

besöksnäringens utveckling i Göteborgsregionen som storstadsregion. 

 

2. Destinationsmarknadsföring 

Destinationsmarknadsföring omfattar försäljning och marknadsföring av destinationen Göteborg. 

Utveckling av nya besöksanledningar och koncept som paketeras och distribueras. Det förutsätter 

exportmogna besöksprodukter och tjänster där uppdraget är att utveckla teman, säsonger och 

reseanledningar samt ett värdskap i toppklass. I uppdraget ingår destinationskommunikation. 

Göteborg & Co ska i dialog med GR och dess medlemskommuner marknadsföra destinationen 

Göteborgsregionen.   

 

3. Projekt 

Projekt omfattar samverkan i avgränsade projekt för exempelvis konceptutveckling för privatresande, 

regionala evenemang, möten och andra besöksanledningar. Projekt genomförs i regel med en eller 

flera GR-kommuner och bygger ofta på en tematisering (ex. vis mat, trädgård etc.) eller geografi (ex. 

vis skärgård, inland etc.) där projekten kan fungera som innovativ testarena. 

Göteborg & Co ska i dialog med GR och dess medlemskommuner initiera möjliga och relevanta projekt 

som utvecklar destinationen Göteborg vilken inkluderar Göteborgsregionens medlemskommuner. 

Varje medlemskommun i GR äger rätt att initiera dialogen utifrån sina förutsättningar och 

utvecklingsbehov. 
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Bilaga 4 – Samverkansformer 

  

I denna bilaga anges de samverkansformer som skapats inom den ram som samverkansområdena 

(bilaga 3) utgör.  

 

Besöksnäringens forum (BNF) 

BNF är den grundläggande samverkansplattformen mellan det offentliga och företrädare för 

besöksnäringen. Syftet är att vara det privata näringslivets språkrör för besöksnäringen i sin helhet och 

en träffpunkt mellan näringsliv, Göteborgs Stad, GR och dess övriga medlemskommuner. Uppdraget 

är att på strategisk och taktisk nivå arbeta med destinationsutveckling kopplad till näringsutveckling 

och bereda strategiska näringsfrågor till styrelsen. BNF består, förutom av GR:s förbundsdirektör, av 

ett antal medlemmar som representerar olika grupperingar inom besöksnäringen (boende, möten, 

restaurang, shopping).    

  

Nätverket för näringslivsansvariga – nytt arbetssätt 

GR samarbetar sedan många år med BRG för att stärka näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionen. 

BRG driver nätverket för GR-kommunernas näringslivsansvariga.  

Inom ramen för samverkansavtalet arbetar nätverket för näringslivsansvariga systematiskt med 

utvecklingen av besöksnäringen. Göteborg & Co bistår BRG med kompetens genom att planera, 

genomföra och följa upp arbetet vid de aktuella mötena. Målsättningen är att frågorna vid dessa 

mötestillfällen ska vara på strategisk nivå, vilket ska ge näringslivsansvariga ett forum för att 

kompetensutveckling inom besöksnäring och destinationsutveckling. 

För att skapa förutsättningar för att en vidare intressekrets ska få kunskap om och insyn i 

destinationsutvecklingen, ska representanter för Göteborg & Co inbjudas att delta i den årliga 

Näringslivsdagen som anordnas av GR och BRG.  

 

Näringslivsgruppen 

Näringslivsgruppen är en sedan länge etablerad plattform för samverkan mellan näringsliv, 

organisationer, kommuner och universitet, med syfte att stärka och utveckla Göteborgsregionens 

konkurrens- och attraktionskraft.  

Näringslivsgruppen verkar genom att initiera, stödja och genomföra projekt som syftar till att utveckla 

Göteborgsregionen och dess näringsliv. 

GR:s förbundsdirektör ingår i Näringslivsgruppen.  

 

Marknadsgruppen - ny 

Utvecklingen av platsmarknadsföring och destinationsutveckling drivs via den så kallade 

Marknadsgruppen, tidigare nätverket för besöksnäring i Göteborgsregionen.  

Marknadsgruppen har i uppgift att upprätthålla relationerna med kommunernas ansvariga för 

besöksnäring, turism, kommunikation och marknad. Till detta kommer att hålla löpande kontakt med 

samarbetspartners som Turistrådet Västsverige (TRV) och Visit Sweden samt hålla kontakt med 

förvaltningar och bolag som kan komma att beröras, till exempel BRG eller Kulturförvaltningen, park- 

och naturförvaltningen, Trafikkontoret i Göteborg, i samverkan mellan kommunerna som självklara 

destinationspartners.   
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Styrning 

Den strategiska styrningen av den samverkan som sker inom ramen för detta samverkansavtal 

verkställs genom GR:s förbundsstyrelse respektive Göteborg & Co:s bolagsstyrelse. 

GR är via förbundsdirektören adjungerad till Göteborg & Co:s styrelse samt ingår in Besöksnäringens 

forum (BNF) och i Näringslivsgruppen. Adjungerade ledamöters deltagande på styrelsemöten sker i 

enlighet med styrelsens arbetsordning eller efter annan överenskommelse.   

För Samverkansavtalets genomförande svarar respektive organisation genom förbundsdirektör 

respektive VD. 

All samverkan inom ramen för Samverkansavtalet ska kunna ske både på politisk och på 

tjänstemannanivå, på de sätt som parterna vid var tid finner lämpligt.  

För Samverkansavtalets praktiska genomförande ska GR:s förbundsdirektör respektive Göteborg & 

Co:s VD svara. VD och förbundsdirektör ska träffas för avstämningsmöte en gång per år. 

 

Rapportering och uppföljning 

Parterna är eniga om att samverkan ställer krav på löpande rapportering och uppföljning. 

Utgångspunkten för den löpande rapporteringen ska vara den som sker genom respektive 

organisations uppföljningsmodell. Det åvilar därutöver VD och förbundsdirektör att gemensamt med 

BRG vid den årliga ”Näringslivsdagen” avge rapport över slutfört verksamhetsår eller på annat sätt 

som parterna överenskommer. 

I samband med GR:s årliga budgetprocess med kommunerna finns möjlighet till samråd kring 

näringslivsutvecklingen inklusive besöksnäring och destinationsutveckling.  

Möteskonstellationer på årsbasis 

• Styrelsemöten/Möten med förbundsstyrelsen 

• Avstämningsmöte mellan vd och förbundsdirektör  

• Årlig Näringslivsdag 

• Besöksnäringens forum 

• Marknadsgruppen 

• Näringslivsgruppen 
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Ramverk för samverkan 

mellan 
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Detta förslag till RAMVERK FÖR SAMVERKAN (detta Ramverk) mellan Göteborgsregionens 

kommunalförbund (GR) och Göteborg & Co Träffpunkt AB (Göteborg & Co) har tagits fram av VD 

Camilla Nyman och förbundsdirektör Helena Söderbäck samt medarbetare inom respektive 

organisation.   

1 Bakgrund 

1.1 Sammanfattning beslutshistorik 
I februari 2014 tecknades en avsiktsförklaring (Letter of Intent) mellan samtliga delägare i Göteborg 

& Co angående avveckling av ägande i Göteborg & Co samt fortsatta samverkansformer i 

besöksnäringsutveckling. Då formerna för fortsatt offentlig samverkan redan då var föremål för 

diskussioner biträdde GR avsiktsförklaringen enbart i tillämpliga delar. Förutom avsikten att avveckla 

det icke offentliga ägandet i Göteborg & Co beskrev avsiktsförklaringen principer och former för 

fortsatt samverkan med näringslivet där adjungerade styrelseplatser i Göteborg & Co 

Kommunintressent (KI) och inrättandet av Besöksnäringens Forum var centrala delar. 

I april 2015 beslöt KI att förvärva samtliga av näringslivets aktier vilket fullföljs under våren 2016 efter 

kommunfullmäktiges tillstyrkan i december 2015. 

I augusti 2015 beslöt KI att genom en omvänd fusion sammanlägga KI och Göteborg & Co varvid 

Göteborg & Co efter genomförd fusion blir moderbolag i klustret Turism, Kultur och Evenemang där 

Liseberg AB, Got Event AB, och Göteborgs Stadsteater AB ingår. 

I december 2015 beslöt Kommunfullmäktige att tillstyrka fusionen under förutsättning att 

Kommunfullmäktige också vid samma tillfälle tillstyrkte KIs hemställan om att förvärva GRs aktier i 

Göteborg & Co. 

Under 2015 har samtal om fortsatta samverkansformer förts mellan GR och Göteborgs Stad och 

bägge parter har uttryckt en stark vilja till fortsatt samverkan med eller utan fortsatt delägande. 

GR har efter beslut i förbundsstyrelsen sammankallat ett extra förbundsfullmäktige för att efter 

hemställan från KI behandla frågan om att avyttra samtliga aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB. Vid 

samma tillfälle ska ett ramverk för fortsatt samverkan presenteras för ställningstagande. 

I detta Ramverk fastslås viktiga principer för det fortsatta arbetet med att utveckla parternas 

samverkansformer och en samverkansöverenskommelse. 

Ramverket förutsätter att GRs förbundsfullmäktige tillstyrker en avveckling av sitt ägande i Göteborg 

& Co Träffpunkt AB enligt överenskomna villkor i aktieöverlåtelseavtal mellan GR och KI (bilaga x) 

1.2 Hittillsvarande samverkan 
GR har som grundare och delägare i Göteborg & Co alltsedan 1991 haft en plats i bolagets styrelse. 

GR har också medverkat i Näringslivsgruppen vid Göteborg & Co. Göteborg & Co har utgjort en 

gemensam arena för destinationsutveckling och destinationsmarknadsföring för 

medlemskommunerna i GR. Genom arbetet i Näringslivsgruppen har GR etablerat kontakter med 

viktiga aktörer i Göteborgsregionen med relevans för GRs uppdrag. Samverkan i Göteborgsregionen 

genom GR lyfts som en av huvudstrategierna för Turiststaden i Affärsplanen 2015-2017 för 
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Destination Göteborg. Under senare tid har samverkan mellan GR-kommunerna och Göteborg & Co 

utvecklats ytterligare och konkret tagit sig uttryck i samarbetsprojekt som ”Göteborgs Skärgård”, 

”Göteborgs Insjörike” och senast i det pågående projektet ”Gothenburg Green World”. 

GR har genom samverkansöverenskommelse årligen bidragit med 1,1 Mkr till Göteborg & Co och 

Näringslivsgruppen, och GR-kommunerna har i olika omfattning bidragit i samverkansprojekt och 

marknadsföringsaktiviteter. 

1.3 Grundläggande förutsättningar för och syfte med samverkan 
Svensk Turism har tagit fram en nationell strategi för svensk besöksnäring, där målsättningen är att 

fördubbla turismen till 2020. Huvudstrategier som nämns är bl.a. konstruktiv samverkan, 

företagsutveckling och hållbar besöksnäring, vilket samverkan i detta Ramverk kommer att omfatta. 

I VG2020-strategin har Västra Götalandsregionen formulerat ett mål om att Västra Götaland år 2020 

är Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande besöks- och evenemangsregion. 

I Affärsplan 2015-2017 för Destination Göteborg, som tagits fram i bred samverkan mellan 

besöksnäringens offentliga och privata intressenter, lyfts samverkan stad och region som en av de 

viktigaste förutsättningarna för tillväxt. Turismfrågorna berör många och insatser krävs från många 

olika parter.  

 

Utvecklingen av besöksnäringen i Göteborgsregionen har präglats av god samverkan. Det 

övergripande syftet med samverkan mellan Göteborg & Co och medlemskommunerna i GR är att 

förstärka och utveckla samarbetet inom GR, att gemensamt anta samhällsutmaningar kopplade till 

besöksnäringen så att den i än högre utsträckning bidrar till hållbar tillväxt och utveckling av 

Göteborgsregionen. En fortsatt samverkan kring besöksnäringen är viktig för att utveckla stadens och 

Göteborgsregionens attraktivitet och fler exportmogna och attraktiva produkter. Redan idag är 

turismen är en mycket viktig näring i Göteborgsregionen, som under 2014 omsatte ca 23 miljarder 

kronor. Den totala rese- och turistindustrins omsättning i Göteborgsregionen har 2014 bidragit med 

helårssysselsättning för ca 16 700 personer. Turismen räknas idag som en basnäring i Sverige och i 

Göteborgsregionen. 

Göteborgsregionen är en naturlig avgränsning för samordnad besöksnäringsutveckling och den har 

starka kopplingar till näringslivsutvecklingen generellt. Samverkan mellan Göteborgs Stad och GRs 

övriga medlemskommuner avseende besöksnäringen och dess utveckling skapar ömsesidig nytta till 

gagn för samtliga kommuninvånare och är att betrakta som ett allmänintresse för samtliga 

kommuner i Göteborgsregionen. Genom samverkan ökar den totala attraktionskraften för 

Göteborgsregionen.  

 

För att nå de ovan nämnda nationella och regionala målen behöver insatser inom Göteborgsregionen 

göras. En viktig förutsättning är en samverkansöverenskommelse som säkerställer ett långsiktigt 

samarbete.  

2 Framtida samverkansformer 
Nedan beskrivs den högre ambitionsnivå som på sikt ska känneteckna framtida samverkan mellan GR 

och Göteborg & Co. Att utveckla samverkan är en process över tid där ambitionen är att successivt ta 

ytterligare steg. I avsnittet Fortsatt utvecklingsprocess beskrivs det fortsatta arbetet. 
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2.1 Samverkansområden mellan GR och Göteborg & Co 
Samverkan mellan GR och Göteborg & Co sker inom tre olika områden – (1) Destinationsutveckling, 

(2) Destinationsmarknadsföring och (3) Projekt. 

1) Destinationsutveckling omfattar bland annat trend- och omvärldsbevakning genom 

kunskapsinsamling-, forsknings- och innovationsarbete. Det kan exempelvis bestå av kunskap 

avseende besöksnäringens förutsättningar, marknadstrender och utveckling, 

konsumentbehov, efterfrågebaserade målgruppsinsikter samt statistik och andra relevanta 

kunskapsunderlag. 

 

2) Destinationsmarknadsföring omfattar försäljning och marknadsföring av destinationen 

Göteborg. Utveckling av nya besöksanledningar och koncept som paketeras och distribueras. 

Det förutsätter exportmogna besöksprodukter och tjänster. 

 

3) Projekt omfattar samverkan i avgränsade projekt för exempelvis konceptutveckling för 

privatresande, regionala evenemang, möten och andra besöksanledningar. Projekt 

genomförs i regel med en eller flera GR-kommuner och bygger ofta på en tematisering (ex. 

vis mat, trädgård etc.) eller geografi (ex. vis skärgård, inland etc.) där projekten kan fungera 

som innovativ testarena. 

2.2 Principer för samverkansformer och samverkansöverenskommelse 
GR och Göteborg & Co har en lång historia av framgångsrik samverkan som kan utvecklas ännu mer 

till nytta för både GR och Göteborg & Co inom de områden som förtecknats ovan. Principerna för 

samverkan sammanfattas nedan. 

1) Samverkan bygger på transparens, tillit och förtroende. 

 

2) Samverkan regleras i en samverkansöverenskommelse som knyts till affärsplaneperioder. 

Överenskommelsen ska vara både kort- och långsiktig samt omfatta uppföljning av 

verksamheten kopplad till samverkansöverenskommelsen. 

 

3) Parternas engagemang är väsentligt för framgångsrik samverkan. GR och GRs 

medlemskommuner behöver sätta av tid för Besöksnäringens forum, Nätverk för 

besöksnäring i Göteborgsregionen (se 2.3.2 nedan) och styrelsearbete samt till 

kommunikation och förankring i medlemskommunerna. 

 

4) Göteborgs Stad avsätter ansenliga medel till utveckling av besöksnäringen i Göteborg. Som 

en konsekvens av den samverkan som ger den bästa utvecklingspotentialen för 

besöksnäringen i Göteborgsregionen är det rimligt att också GR bidrar med generellt 

finansiellt stöd. GRs finansiering utgörs av bidrag som villkoras av det inflytande och de 

principer för samverkan som formulerats i detta ramverk.  

 

5) Affärsplan för Destination Göteborg innehåller kvantitativa och kvalitativa mål samt 

strategier för att nå målen. Den förnyas i dagsläget vart tredje år i bred samverkan mellan 

besöksnäringens offentliga och privata intressenter samt med akademin. Affärsplanen utgör 
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grunden för regionala handlingsplaner för besöksnäringsutveckling i regionen. 

 

6) Business Region Göteborg (BRG) har en viktig roll i samverkan vad gäller utveckling av 

näringslivet för besöksnäringen. En annan viktig samverkansorganisation för 

destinationsutveckling i ett vidare regionalt perspektiv är Turistrådet Västsverige. 

 

7) Utöver samverkan mellan offentliga aktörer är samverkan och finansiering från näringslivets 

aktörer väsentlig för att skapa hållbart engagemang och utvecklingskraft. 

 

8) Projekt finansieras av ingående parter enligt projektspecifika överenskommelser. 

2.3. Samverkansforum 
Samverkan ska även fortsättningsvis ske på strategisk, taktisk och operativ nivå i de olika 

samverkansforum som etableras. 

1) Samverkan på strategisk nivå genom adjungering från GR till Göteborg & Cos styrelse. 

 

2) Samverkan på strategisk och taktisk nivå genom medlemskap i Besöksnäringens Forum 

(BNF).1 

 

3) Samverkan på strategisk och taktisk nivå i ett nätverk för besöksnäring i Göteborgsregionen. 

 

4) Projektgrupper för särskilda projekt. 

2.3.1. Styrelserepresentation 

Parterna är överens om att till Göteborg & Cos styrelse adjungera in GRs förbundsdirektör.  

Adjungerade ledamöters deltagande på styrelsemöten sker i enlighet med styrelsens arbetsordning 

eller efter annan överenskommelse. 

2.3.2. Nätverk för besöksnäring i Göteborgsregionen 

Nätverket är ett tjänstemannanätverk med övergripande syfte att  

1) genom erfarenhetsutbyte, kunskapsuppbyggnad och samverkan med andra relevanta 

aktörer vara ett forum för och driva utvecklingen av besöksnäringen i Göteborgsregionen. 

 

2) sätta besöksnäringen i sitt sammanhang genom att ansvara för växelverkan med GRs övriga 

nätverk för exempelvis arbetsmarknad, utbildning och samhällsplanering. 

 

3) bidra till arbetet med att ta fram Affärsplan för Destination Göteborg och skapa 

medlemskommunernas strategier för genomförande. 

                                                           
1
 BNF är den grundläggande samverkansplattformen mellan det offentliga och företrädare för besöksnäringen. 

Syftet är att vara det privata näringslivets språkrör för besöksnäringen i sin helhet och att vara en träffpunkt 
mellan näringsliv, Göteborgs Stad, Göteborgsregionen och övriga GR-kommuner.  Uppdraget är att på 
strategisk och taktisk nivå arbeta med destinationsutveckling kopplad till näringsutveckling och bereda 
strategiska näringsfrågor till KI:s styrelsemöten. BNF består, förutom av GRs förbundsdirektör, av ett antal 
medlemmar som representerar olika grupperingar inom besöksnäringen (boende, möten, restaurang, 
shopping). Fyra av BNFs medlemmar är adjungerande till KIs styrelse. 
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Nätverkets medlemmar utses av respektive medlemskommuns kommundirektör och ska vara 

ansvarig för kommunens besöksnäringsfrågor. Utöver detta föreslås GR utse en kommundirektör att 

delta i nätverket på uppdrag av GRs kommundirektörsnätverk. 

Nätverket, som föreslås träffas minst fyra gånger per år, ska drivas av Göteborg & Co som också utser 

nätverkets ordförande. 

2.4 Näringslivsgruppen 
Näringslivsgruppen är en plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner och 

universitet, i arbetet med att stärka och utveckla Göteborgsregionens konkurrens- och 

attraktionskraft.  

Näringslivsgruppen bidrar, genom att nyttja den kompetens och erfarenhet som finns i gruppen, till 

framtida utveckling av regionen. Gruppen verkar genom att initiera, stödja och genomföra relevanta 

projekt som syftar till att utveckla Göteborgsregionen och dess näringsliv. 

3. Fortsatt utvecklingsprocess 
Samverkan utgår från dagens nivå och förutsätts, med hänsyn tagen till GRs planeringsprocess, att 

under 2016-2017 successivt utvecklas. 

Under 2016 kommer 

1) GR förbundsdirektör att fortsatt medverka i Besöksnäringens forum och Näringslivsgruppen 

2) GR förbundsdirektör att adjungeras in i Göteborgs & Cos styrelse från och med 

bolagstämman 2 mars 2016. 

3) Nätverk för besöksnäring i Göteborgsregionen att startas upp (kvartal 2) med särskilt 

uppdrag att under året genomföra ett initierande uppstartsarbete där bland annat syfte 

konkretiseras ytterligare, arbetsformer utarbetas och nätverkets agenda för 2016-2017 

planeras. 

4) Samverkansöverenskommelse att utarbetas utifrån intentionerna i detta Ramverk. (klart 

kvartal 3). 

För planeringsperioderna 2016 och 2017 kvarstår GRs finansiering på samma nivå som tidigare (1,1 

mkr). 

Hur finansieringsnivån utvecklas över tid är en fråga om gemensam ambition och målsättning som 

behöver hanteras i GRs och Göteborg & Cos planeringsprocess för perioden efter 2017. 

 

------------------------------- 
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Göteborgsregionens kommunalförbund                                                                 
Protokoll 

 Förbundsfullmäktige 
 2016-02-04 

Just: 
 

Utdrag ur protokoll (§ 41) från 
förbundsfullmäktiges sammanträde torsdagen  
4 februari 2016 på Ullevi Restaurang & Konferens, 
Göteborg 

  

§ 41 Dnr: 15-65.013 
GR i samverkan med Göteborgs Stad genom Göteborg & Co  
Träffpunkt AB – avyttring av aktier   

GRs förbundsstyrelse beslöt 2015-12-11 att föreslå förbundsfullmäktige 
att godkänna försäljning av GRs aktieinnehav i Göteborg & Co 
Träffpunkt AB samt att uppdra åt förbundsdirektören att i samarbete 
med Göteborg & Co Kommunintressent AB skyndsamt ta fram förslag 
på fortsatta samverkansformer mellan förbundet och Göteborg & Co 
Kommunintressent AB inför förbundsfullmäktiges beslut. Förslaget 
samt tillhörande bilagor har varit utsänt till fullmäktige.  

De legala aspekterna kring föreslagen försäljning av aktierna till 
nominellt värde ur GRs perspektiv har bedömts av Gärde Wesslau, se 
bilaga 3. Aktierna avyttras under förutsättning att GR genom 
förbundsdirektören, i likhet med de privata näringsidkarna som avyttrat 
sina aktier i Göteborg& Co Träffpunkt AB, adjungeras in styrelsen samt 
att förbundsdirektören företräder GR i Besöksnäringens Forum. 

Ett förslag till Ramverk för samverkan mellan GR och Göteborg & Co 
Träffpunkt AB finns framtaget, enligt förbundsstyrelsens beslut 2015-12-
11. (se bilaga 4) Ramverket förutsätter att GRs förbundsfullmäktige 
tillstyrker en avveckling av sitt ägande i Göteborg & Co Träffpunkt AB 
enligt överenskomna villkor i aktieöverlåtelseavtal mellan GR och KI 
(bilaga 2) 
 
Beslut 

Avyttring av Göteborgsregionens kommunalförbunds aktieinnehav i 
Göteborg & Co Träffpunkt AB godkänns å de villkor som framgår av 
föreliggande aktieöverlåtelseavtal, vilket innebär till ett kvotvärde à 
100 kr per aktie.  

Förbundsstyrelsen får i uppdrag att besluta om formerna för fortsatt 
samverkan mellan Göteborgsregionens kommunalförbund och det nya 
moderbolaget, utifrån de nya förutsättningar som bolagsombildningen 
ger. 
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Göteborgsregionens kommunalförbund                                                                 
Protokoll 

 Förbundsfullmäktige 
 2016-02-04 

Just: 
 

 
Vid protokollet 

 
Gunnel Rydberg 

 
 

Justeras  

 

 
Stefan Gustafsson 
Ordförande        
  
 
      
Ann Catrine Fogelgren   Ulrika Frick 
Justerare    Justerare 
  

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs 
kommuns anslagstavla i februari 2016. 

 

Rätt utdraget intygar:  
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ÅTGÄRDSPLAN 2020 
 

för Härryda kommuns och  
Västra hälso- och sjukvårdsnämndens  

 

GEMENSAMMA 
FOLKHÄLSOARBETE  
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Inledning 
Folkhälsa och socialt hållbar utveckling 
Hälsa kan beskrivas i flera dimensioner; fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Den 

påverkas bland annat av sociala bestämningsfaktorer såsom livsvillkor där utbildning, arbete 

och inkomst är viktiga delar. Stor påverkan har också vår livsmiljö där till exempel bostad, 

närområde och känsla av samhörighet spelar roll. Hälsa är därmed inte bara en fråga för 

individen och hälso- och sjukvården utan en fråga för hela samhället.  

Att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa och ett långt liv uttrycks i svensk 

grundlag, i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna liksom i WHOs stadgar.  

 

Folkhälsa är, till skillnad mot individens hälsa, ett begrepp för hela befolkningens samlade 

hälsa. Det tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsan. En god folkhälsa innebär alltså 

att hälsan är så god som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad som möjligt mellan olika 

grupper i samhället. Det finns olika argument för att det är viktigt att 

arbeta för en jämlik hälsa; moraliska och rättviseteoretiska argument 

men också argument som är kopplade till bättre utnyttjande av det 

allmännas resurser samt hållbar utveckling.  
Folkhälsoarbetet är en av många pusselbitar i arbetet för en socialt 

hållbar utveckling. Ett socialt hållbart samhälle innebär att mänskliga 

rättigheter respekteras och att inga grupper diskrimineras eller 

missgynnas.  

 

Samverkan kring det lokala folkhälsoarbetet  
En del av folkhälsoarbetet i kommunen utgår från ett 

samverkansavtal mellan Härryda kommun och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden och 

vägleds av de båda parternas aktuella styrdokument. Det övergripande målet med det 

gemensamma arbetet är att förbättra hälsan för befolkningen inom kommunen. Avtalet 

reglerar samverkan och gemensam finansiering av strategisk tjänst samt gemensamma 

folkhälsoinsatser i Härryda kommun.  

 

I Härryda kommun ansvarar Kommunstyrelsen enligt reglementet för folkhälsoarbetet i 

kommunen. Det är dock Välfärdsnämndens presidium som företräder kommunen i möten med 

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium. Dessa träffar sker två gånger per år. Här kommer 

man överens om den gemensamma inriktningen för folkhälsoarbetet, fastställer handlingsplan 

och följer upp arbetet enligt plan och avtal.  Förslag och underlag till träffarna stäms av med 

Kommunstyrelsens presidium. 

 

Aktuella styrdokument 
På nationell nivå finns ett, av regeringen beslutat, mål för folkhälsopolitiken: ”skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 

påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. För att uppnå det övergripande målet finns 

åtta identifierade målområden1. 

 

                                                 
1 De åtta målområden som är kopplade tillnationella folkhälsomålet är: 

1. Det tidiga livets villkor, 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning, 3. Arbete, arbetsförhållanden och 

arbetsmiljö, 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter, 5. Boende och närmiljö, 6. Levnadsvanor. 7. Kontroll, 

inflytande och delaktighet, 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 

 

En god folkhälsa innebär  
att hälsan är så god som 
möjligt och samtidigt så 

jämlikt fördelad som 
möjligt mellan olika 
grupper i samhället. 
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Utöver det nationella målet har kommunen respektive och hälso- och sjukvårdsnämnden egna 

styrdokument som är vägledande för det gemensamma folkhälsoarbetet. 

 

Aktuella styrdokument för Härryda kommun: 

- Verksamhetsplan och budget  
- Strategisk plan 2019 - 2022 

- Välfärdsbokslut 
 

Aktuella styrdokument för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden: 

- Mål och inriktningsdokument 2020 
- Budget 2020 samt plan för ekonomin åren 2021 - 2022 för Västra Götalandsregionen 

 

Härryda kommun arbetar strategiskt med de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030.  

Arbetet ska ske inom samtliga tre dimensioner där folkhälsoarbetet framförallt omfattar den 

sociala dimensionen.  I Strategisk plan 2019 - 2022 finns särskilt prioriterade områden 

formulerade. I planen framgår bland annat att kommuninvånarnas hälsa är en central fråga 

och att varje fråga ska beakta effekterna på medborgarnas möjlighet till rekreation och en 

aktiv och hälsosam fritid.  I den strategiska planen omnämns också barn, unga och unga 

vuxnas psykiska ohälsa som ett växande samhällsproblem och att det i det avseendet behövs 

bättre metoder och förebyggande insatser i de miljöer där unga vistas. 

Att äldre ska ha goda möjligheter till en aktiv vardag och ett aktivt och meningsfullt liv och 

att Härryda kommun ska ha landets bästa skola är också identifierade målsättningar.  

 

I Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument står skrivet att ”ökad 

jämlikhet och livsvillkor är en förutsättning för att uppnå ett långsiktigt socialt hållbart 

samhälle”. I Budget 2020 samt plan för ekonomin åren 2021 - 2022 för Västra 

Götalandsregionen, framgår att grunden för Västra Götalandsregionens arbete för folkhälsan 

är de åtta nationella målområdena.  Kopplingen mellan social hållbarhet och folkhälsa ska 

synliggöras och ett särskilt fokus ska ligga på de faktorer som påverkar barns och ungas 

livsvillkor samt levnadsförhållanden för att skapa bra förutsättningar för en god och jämlik 

hälsa. Den ojämlika hälsan i Västra Götalandsregionen behöver motverkas och konkreta 

åtgärder ska anpassas till lokala behov för att nå en god och jämlik hälsa.  

I Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens Mål och inriktningsdokument 2020, framgår också att 

ett av regionens mål är att den psykiska hälsan ska förbättras liksom tillgängligheten till vård 

för personer med psykisk sjukdom. Vidare ska det förebyggande arbetet inom våld i nära 

relationer och psykisk ohälsa fortsätta. Västra Götalandsregionen ska fortsatt fokusera på ett 

systematiskt arbete med suicidprevention.  

Vidare uttrycks att folkhälsoarbetets förebyggande funktion utgör ett viktigt och förenande 

ansvar mellan alla som jobbar inom regionens verksamheter, oavsett om det handlar om 

regionutveckling eller hälso- och sjukvård.  

 

Planens roll och syfte 
I kommunens olika verksamheter likväl som inom hälso- och sjukvården pågår ständigt 

insatser som påverkar folkhälsan. De insatser som görs inom ramen för det gemensamma 

folkhälsoarbetet bidrar till samordning, kunskapsspridning men också till att initiera nya 

arbetssätt i syfte att främja kommuninvånarnas hälsa och förebygga ohälsa. I föreliggande 

plan ingår folkhälsoinsatser som genomförs med gemensam finansiering. Syftet med planen 

är att skapa förutsättningar till nya arbetssätt och att möjliggöra satsningar som gynnar 

kommuninvånarnas hälsa. Folkhälsobudgeten stöttar insatser initialt med målet att insatserna 

därefter ska drivas inom ramen för ordinarie verksamhetsbudget.  
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Arbetet ingår i kommunens ordinarie styrmodell och ska synliggöras och integreras i 

verksamhetsplan och sektorsplan. Ansvaret för planering, genomförande och uppföljning 

följer chefsansvaret. Utvecklingsledare folkhälsa stödjer och samordnar arbetet.  

 
Ett fokusområde för 2020 – Kraftsamling för psykisk hälsa  
Åtgärdsplanen för det gemensamma folkhälsoarbetet 2020, har ett fokusområde; psykisk 

hälsa. Det är ett fokusområde som stöds av både kommunens och Hälso- och 

sjukvårdsnämndens styrdokument. Även SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, har 

initierat en kraftsamling för psykisk hälsa med målsättningar som ska vara uppnådda till år 

2030, vilket är en förutsättning för att Sverige ska uppnå det globala målet om att säkerställa 

hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.   

 
Precis som med den fysiska ohälsan kan en stor del av den psykiska ohälsan förebyggas. I en 

befolkning där den psykiska ohälsan ökar – med personligt lidande och samhällsekonomiska 

påfrestningar som följd – är det förebyggande arbetet inte bara viktigt för att minska 

mänskligt lidande, utan också en ekonomisk nödvändighet. Om vi inte lyckas med det 

förebyggande arbetet kommer samhällets resurser inte att räcka. SKR beskriver utmaningen 

”För att nå dit krävs en ny målbild som leder oss i att utveckla välfärdens stödinsatser, skapa 

ett mer hälsofrämjande samhälle och stärka den enskilda individen och hennes förutsättningar 

för psykisk hälsa. Vi måste också se till alla de faktorer som främjar hälsa som natur, kultur, 

musik, idrott och rörelse, liksom delaktighet i den demokratiska processen och samtal om 

existentiella frågor blir möjligt för alla att ta del av.” 

Inom ramen för det gemensamma folkhälsoarbetet ska olika insatser genomföras som alla har 

målet att bidra till att stärka den psykiska hälsan bland kommuninvånarna. Insatser som riktas 

till barn och unga har störst prioritet då det är i tidig ålder grunden för en god hälsa skapas. 

Insatserna ska riktas till de grupper där de största behoven finns, i syfte att minska skillnader i 

hälsa. 

 

Insatserna i 2020 års folkhälsoplan utgår från och understödjer lokal handlingsplan för 

psykisk hälsa, lokal handlingsplan för suicidförebyggande insatser samt strategisk plan 

Agenda 2030. Den ska bidra till en ambitionshöjning och utveckling av befintligt arbete men 

innehåller även nya insatser.  
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Insatser 2020 

 
Rubrik Syfte och 

bakgrund 
 

Insats 
 

Målgrupp Ansvar 

 
Insatser kring 
psykisk hälsa 
och suicid 

Kontinuerlig 

kompetensutveckling 

med inriktning på 

barn och ungas 

psykiska hälsa 

genomförs med syfte 

att öka 

kunskapsnivån bland 

medarbetare men 

också för att hitta 

gemensamma former 

för hur barn och 

ungas psykiska hälsa 

ska öka. 

 

Arrangera fort-

bildningstillfällen 

med inriktning på 

arbetet med SIP 

(Samordnad 

Individuell Plan) 

och tidiga 

samordnade 

insatser bland 

annat för att ge 

en ökad 

delaktighet för 

barn/elever och 

föräldrar. 

 

Medarbetare som  

arbetar med  

och för barn  

och unga inom  

förvaltningen  

och inom  

Hälso- och  

sjukvården 

 

UTK /SOC 

 

Härryda kommun 

har sedan 2013 haft 

en lokal handlings-

plan för det suicid-

preventiva arbetet 

och arbetat i enlighet 

med denna.  

Under 2016 

arbetades det fram 

en regional 

handlingsplan för 

psykisk hälsa i 

samarbete mellan 

VGR och Västkom.  

Utifrån denna har en 

länsgemensam 

handlingsplan för 

suicidprevention 

arbetats fram.  

 

I samarbete med 

NOSAM, ska 

den lokala 

handlingsplanen 

för suicid-

prevention 

revideras med 

utgångspunkt 

från den läns-

gemensamma 

planen. 

Boende och 

verksamma i 

Härryda 

kommun. 

UF 
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I den lokala 

handlingsplanen för 

det suicidpreventiva 

arbetet ingår bland 

annat genomförande 

av kunskapshöjande 

insatser i syfte att 

förebygga psykisk 

ohälsa och 

självmord.   

Föreläsningar 

och opinions-

bildning med 

särskilda insatser 

i samband med 

internationella 

suicidpreventiva 

dagen samt bidra 

till att uppmärk-

samma befintligt 

utbud av 

aktiviteter som 

syftar till ökad 

psykisk hälsa. 

Boende och  

verksamma  

i Härryda 

kommun. 

UF 

YAM YAM (Youth aware 

of mental health) är 

en metod för att öka 

psykisk hälsa och 

förebygga suicid 

genom att ge unga 

kunskap och verktyg 

att hantera livets 

upp- och nedgångar. 

Sedan 2018 är 

arbetet med YAM ett 

obligatoriskt, 

schemalagt inslag på 

samtliga kommunala 

skolor i kommunen. 

 

Utbilda fler 

YAM-ledare och 

fortsätta att 

säkerställa 

struktur för 

arbetet på 

skolorna. 

 

Elever i åk 8 UTK /UF 

MHFA MHFA (mental 

health first aid) är en 

metod som syftar till 

psykisk livräddning.  

MHFA- 

utbildningarna 

erbjuds utifrån tre 

inriktningar och 

vänder sig till 

medarbetare inom 

kommunens olika 

verksamheter för att 

de ska vara rustade 

att möta 

kommuninvånare 

med psykisk ohälsa, 

inom ramen för det 

Utbilda fler 

MHFA-ledare 

och skapa 

förutsättningar 

för 

genomförande av 

kurser.  

Genomföra minst 

sex kurstillfällen 

under året. 

 

Erbjuda MHFA-

kurser till 

personer och 

verksamheter 

utanför den 

Anställda inom 

förvaltningen 

samt externa 

aktörer. 

UF 
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kommunala 

uppdraget. 

 

kommunala 

förvaltningen. 

 

Utbildnings-
insatser för 
föreningar och 
ideella 
organisationer 

Det finns ett brett 

behov av 

kunskapsökning för 

att kunna utgöra ett 

stöd för människor 

som mår psykiskt 

dåligt och därmed 

minska risken för 

suicid. Västra 

Götalandsregionen 

stöttar ett projekt 

under två år som 

syftar till att 

genomföra 

kostnadsfria 

utbildningar för 

föreningar och 

ideella 

organisationer. 

Sprida 

information och 

stötta  

föreningar att 

genomföra Våga 

fråga- utbildning. 

 

Föreningar och 

ideella 

organisationer i 

Härryda 

kommun. 

UF/ 

UTK/ 

SOC 

Naturbaserad 
rehab 
 

Rävlanda Trädgård 

startade som ett 

Leaderprojekt 2017 

medsyfte att utgöra 

en plats för odling, 

lek, vila, umgänge 

och kunskaps-

inhämtning mellan 

generationer och 

kulturer. Rävlanda 

Trädgård har 

utvecklat sin 

verksamhet efter 

hand och som ett 

som ett svar på den 

höga sjukskrivnings-

nivån bland kvinnor 

i kommunen startade 

2018 “Rehabilitering 

i Rävlanda  

Trädgård”.  Insatsen 

syftar till att 

personer som står 

långt från arbetslivet 

ska kunna komma 

tillbaka till 

arbetslivet.  

 

Ledarlett 

trädgårdsarbete, 

social samvaro 

och samtal i 

grupp.  

Människor som 

står långt från  

arbetslivet,  

framförallt  

kvinnor som är  

långtids- 

sjukskrivna på  

grund av  

psykisk  

ohälsa. 

 

UTK 
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Främja fysisk 
aktivitet 

Fysisk aktivitet 

främjar den fysiska 

men också den 

psykiska hälsan.  

Undersökningar har 

visat att kommun-

invånare i de östra 

kommundelarna är 

fysiskt aktiva i 

mindre utsträckning 

än i övriga 

kommunen. För att 

främja andelen som 

är fysiskt aktiva och 

på så sätt minska 

skillnader i hälsa 

initieras insatser för 

att motivera och 

inspirera till rörelse. 

 

Utveckla 

förutsättningar 

för rastaktiviteter 

i anslutning till 

Rävlanda skola i 

syfte att främja 

fysisk aktivitet 

bland barn och 

elever men även 

bland övriga 

invånare. 

Elever och 

boende i 

Rävlanda. 

UTK 

Mångfalds-
arbete 

Ökat fokus på 

mångfaldsfrågan ger 

ökad kunskap och 

medvetenhet både 

bland medarbetare 

men också inom 

skola, arbetsliv etc, 

vilket tillsammans 

bidrar bland annat 

till bättre bemötande, 

ökad delaktighet 

samt ökad trygghet. 

 

Föreläsningar 

och 

opinionsbildning 

med tema 

“Rätten att vara 

den du är”. 

 

Boende och 

verksamma i 

Härryda 

kommun. 

UTK 

Hedersrelaterat 
våld 

I budget 2019 

formulerades ett 

uppdrag till 

förvaltningen att ta 

fram en plan för hur 

det hedersrelaterade 

våldet kan minska. 

Planen ska stärka 

kommunens förmåga 

att upptäcka, 

förebygga och 

åtgärda risker för att 

utsättas för 

hedersrelaterat våld 

och förtryck.   

 

Ett pilotprojekt 

ska genomföras 

med 

kunskapshöjande 

insatser 

 

Medarbetare  

inom 

förvaltningen 

som möter barn 

och unga. 

Särskilt fokus 

på verksam-

heter i Säteriet-

området 

UTK /SOC 
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Föräldraskaps-
stöd 

Kommunen erbjuder 

både ett generellt 

och riktat 

föräldraskapsstöd i 

syfte att stötta 

vårdnadshavare i att 

utgöra sitt barns 

främsta resurs. Att 

vara trygg i sitt 

föräldraskap med 

förmåga att 

kommunicera med 

sitt barn bidrar till 

trygga barn som har 

förutsättningar att 

göra hälsosamma 

livsval. 

 

Erbjuda föräldra-

utbildningar 

 

Skapa en digital 

plattform för 

föräldraskapsstöd 

 

Fortsätta ta fram 

material för 

aktiva 

föräldramöten 

inom förskola 

och grundskola. 

 

Vårdnadshavare UTK/SOC 

Ungas 
delaktighet och 
inflytande i 
hållbarhets-
arbetet  

Som en del i arbetet 

med strategisk plan 

för Agenda 2030 ska 

en form för dialog 

med unga skapas 

avseende 

kommunens arbete 

med hållbarhet. 

Syftet är att öka 

ungas delaktighet 

och inflytande. 

Arbetet utgår från 

det befintliga 

ungdomsrådet. 

 

Skapa möjlighet 

till metod-

utveckling för 

ungas delaktighet 

i hållbarhets-

arbetet.  

Unga i Härryda 

kommun. 

UTK / UF 

ANDTS-arbete Fler gymnasie-

ungdomar använder 

narkotika än tidigare. 

Kunskaper och 

föreställningar om 

narkotika och dess 

effekter behöver 

stärkas likaså hur 

negativa 

konsekvenser av 

ungas spelvanor kan 

undvikas.   

 

Skapa en 

övergripande 

plan för det 

ANDTS-

förebyggande 

arbetet. 

 

Boende och 

verksamma i 

Härryda 

kommun. 

UTK 

Kunskaps-

höjande insatser  

framförallt inom 

områden som 

droger och spel. 

 

Unga i 

grundskolan och 

i 

gymnasieskolan, 

vårdnadshavare 

och medarbetare 

som möter barn 

och unga. 

 

UTK 
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Trygghets-
främjande 
åtgärder 

 

Välfärdsbokslut 

2018 visar att 

andelen som 

upplever otrygghet i 

kommunen har ökat.  

Genom att föra 

en dialog med 

aktörer och 

invånare kan vi 

tillsammans 

identifiera 

otrygga platser 

och situationer  

för att föreslå 

förändringar i 

syfte att uppnå en 

ökad trygghet. 

 

Kommun-

invånare. 

 

 

BRÅ i bred 

sam-verkan 

med hela 

förvaltningen. 

 
Övrigt  
Utöver ovanstående insatser kommer följande genomföras som en del i det gemensamma 

folkhälsoarbetet. 

 

- Lupp – enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) ger ett underlag för att 

följa ungas hälsa och hur unga ser på sina livsvillkor och levnadsvanor. Resultatet från 

enkäten ska utgöra underlag för politiken och för verksamheters beslut och 

prioriteringar. Enkäten, vars målgrupp är elever i åk 8 och gy2 har genomförts vid två 

tillfällen tidigare.  
 

- Hälsa på lika villkor är en enkät som Folkhälsomyndigheten årligen sänder ut i 

befolkningen i åldrar 16 - 84 år. För att få resultat nedbrytbart till lokal nivå avsätts 

medel från den gemensamma folkhälsobudgeten. Resultatet från enkäten ska utgöra 

underlag för politiken och verksamheters beslut och prioriteringar. 
 

- Insatser utifrån välfärdsbokslut 2019. Under 2019 utarbetades ett nytt 

välfärdsbokslut. Analys och spridning av resultat kommer att genomföras under 2020. 

Mot bakgrund av resultatet kan nya insatser initieras utifrån de lokala behov som 

identifierats. 
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Finansiering och budget 

Kostnader för det gemensamma folkhälsoarbetet finansieras av Västra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Härryda kommun till hälften vardera enligt tecknat avtal.  

 

Insats Överförda medel 
från 2019 

Budget 2020 

Hedersrelaterat våld 50  

Föräldraskapsstöd 70   100 

Främja fysisk aktivitet 80  

   

Kunskapshöjande insatser      125 

YAM    150 

MHFA    150  

Utbildningsinsatser för 

föreningar och ideella 

organisationer 

     0 

Naturbaserad rehab för 

kvinnor med psykisk ohälsa 

 200 

Mångfaldsarbete    50 

Ungas delaktighet och 

inflytande i 

hållbarhetsarbetet 

   50 

ANDTS arbete     50 

Trygghetsfrämjande åtgärder    75 

Lupp enkät  175  

Hälsa på lika villkor    20  

Insatser utifrån 

Välfärdsbokslut 

  75 

   

Strategiskt arbete och 

samordning 

  

Utvecklingsledare folkhälsa  733 

Omkostnader (adm 

kostnader, hyra, it, 

kompetensutveckling) 

   47 

Total summa 200 tkr 2000 tkr 
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Anteckningar från kommunstyrelsens uppsiktsplikt – 
Förbo AB den 21 november 2019

Presentationen från Förbo biläggs anteckningarna. 

Nr Ärende

1. Anteckningar från föregående möte godkänns. 

2. Nyproduktion 

Just nu har Förbo 156 lägenheter i produktion men i planstart finns nu 
ingenting i Härryda kommun. Trycket från Mölndal och Kungälv är 
däremot stort. I perioder har Förbo inte haft någon lägenhetsproduktion i 
Härryda kommun. Man jobbar med dubbla uppdrag, att hitta mark och se 
om man kan komma in i ett större projekt. 

Planstarter 2020 bland annat:

- Tallspinnaren, Säteriet pågår, inflyttning slutet av 2020

- Landevi gården, påbörjad byggproduktion, inflyttning slutet 2020

- Fortsättning Säteriet, ca 300 bostäder, inflyttning 2022. 
Parkeringsfråga är intressant i området och behöver tittas på. 

- Flera projekt i Lerum väntar men resurser för att börja bygga 
saknas.

Förbo hade en period av låg byggnation. Istället gjordes det en grundlig 
kartläggning och inventering av Förbos egna mark och möjligheten att 
bygga. Idag har Förbo kapacitet att bygga minst 100 lägenheter per år. 
 

3. Renovering

Säteriet i Mölnlycke tilldelades priset som Årets bästa renoveringsprojekt. 
Det är bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännytta (tidigare 
SABO) som anordnade tävlingen med syftet att hitta goda exempel på 
renovering. Projektet har inte enbart handlat om renovering utan 
områdets utveckling/samhällsutveckling. Viktigt att ta med erfarenheter 
till andra renoveringsområden. Renoveringen fortsätter med bland annat 
ombyggnation av gamla Förbos kontor till tre lägenheter. Hela området 
beräknas vara klart 2021. Genomslaget av denna renovering är stort. 

Renovering av Stommen i Landvetter centrum pågår och beräknas också 
vara klar i slutet av 2020. 
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4. Aktivitetsparker

En stor och viktig del av renoveringar av olika bostadsområden är nya 
aktivitetsparker. Parken på Säteriet finansierades delvis med bidrag från 
Boverket och är klar. Tre aktivitetsparker till som planeras ligger i Björkås, 
Kungälv; Hulan, Lerum och Lindome centrum, Mölndal. Samma modell av 
dialog med invånare kommer att genomföras för att utforma parkerna. 
Förbo ansvarar för underhållskostnader och drift av aktivitetsparker. 

5. Fiberutbyggnad

Planen är att alla Förbos lägenheter blir anslutna till fiber 2021. Arbetet 
startas upp i Härryda kommun och Kungälv under 2020. Projektledaren 
kommer att ha tät dialog med kommunerna. Förbo tittar också på hur de 
skulle kunna använda sensornätverket Lora. Digitalisering och bra och 
smarta affärsmodeller är viktiga (sensorbrandvarnare, multisensorer, 
digital läsning av vattenförbrukning med mera).
 

6. Ägarmätning

Förbo gör en årlig enkät bland ägarkommuner angående ägarnytta. 
Förbor noterar bäst resultat hittills, 83,3 av 100 är den totala 
bedömningen av Förbo. I Härryda kommun finns det bra initiativ till 
kommunikation med Förbo och det är viktigt för att stärka ägarnyttan. 
Möten är viktiga för att bygga en kunskapsbas och är en nyckel till 
framgångsrikt samarbete. 

Resultat av ägarmätningen visar:

- Förbos styrkor: kommunikation, miljö, hållbarhet och socialt 
ansvar, bra hyresrätter, underhåll och bemötande, öppna för 
initiativ från hyresgäster, lyhördhet, dialog och samverkan.

- Identifierade utvecklingsområden: bygga mer, bygga fler billiga 
lägenheter, mer marknadsföring, dialog med ägarna, miljö, 
hållbarhet och socialt ansvar. 

Det man efterfrågar är fler mindre/billiga lägenheter men även mer stora 
lägenheter, femmor och sexor. Det finns dock en prisproblematik med 
nybyggnation av de stora lägenheterna.

7. Ekonomi

Resultatutvecklingen presenteras. Målbilden är att direktavkastningen ska 
vara minst 3,5 procent och när det gäller soliditet ska den vara minst 20 
procent. 
Hyresintäkter har höjts från 454 miljoner kronor till 503 miljoner under 
senaste 5 åren, delvis genom den årliga hyreshöjningen och delvis genom 
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nybyggnation. Nybyggnation är bra för Förbos ekonomi eftersom 
driftkostnader för nybyggda lägenheter inte är så stort.
På en kommentar om att det ser ut som om Förbo renoverar sina 
lägenheter mycket mer än andra bostadsbolag och därmed har högre 
underhållskostnader svarar vd:n att det beror på fler faktorer. Förbo gör 
en inventering av sina bostäder och just nu är det dags för renovering av 
flera områden eftersom beståndet är äldre än hos andra bolag. De andra 
bolagen kanske inte har medel eller ambition att renovera i samma takt 
som Förbo. 

God och stabil ekonomi. 

Kvartalsvis rapportering till kommunen. 

8. Övrigt

Utdelning från Förbo till kommunen är en fråga som styrelsen diskuterar. 
Förslaget som styrelsen kommer med i årsbokslut är att man lägger 20 
miljoner utdelning till kommunerna. Viktigt att säkerställa att 
utdelningarna används på rätt sätt. 

Revisionsbyrå Ernst och Young gjorde förra året en genomlysning av 
Förbo på uppdrag av kommunens lekmannarevisorer. Lekmannarevisorer 
gör även i år en revidering av bolagets arbete. Revisionen är ett stöd både 
för bolaget och kommunstyrelsen. 

Styrelsen behandlar frågor som kanske inte riktigt har med bolaget att 
göra. Nyligen fick styrelsen fråga om de kan avsätta bostäder för personer 
som befinner sig i utsatt position. Det är socialtjänsterna i de olika 
ägandekommunerna som ansvarar för liknande frågor, inte Förbos 
styrelse.  Viktigt att styrelsens och kommunens uppdrag skiljs åt.

Per Vorberg informerar om att kommunstyrelsen i samarbete med 
förvaltningen tittar på alternativa sätt att utföra uppsiktsplikten på. 

Närvarande
Per Vorberg, ordf. kommunstyrelsen
David Dinsdale, 1:e vice ordf. kommunstyrelsen
Patrik Linde, 2:e vice ordf. kommunstyrelsen
Maria Kornevik Jakobsson, ordf. välfärdsnämnden
Anders Halldén, ordf. styrelsen i Förbo
Gun Kristiansson, vice ordf. styrelsen i Förbo 
Peter Granstedt, vd Förbo
Anders Ohlsson, sektorchef för sektorn för samhällsbyggnad 
Dragana Mrdja, sekreterare
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Den totala bedömningen över tid

3. Vilket är din totala bedömning - alltså vad du tror eller tycker rent allmänt om vart och ett av nedanstående 
bostadsföretag? Enhet betyg, 100-gradig skala

Bostadsbolaget
Poseidon

Familjebostäder

Förbo ; 77,91

Förbo ; 81,25

Förbo ; 82,92
Förbo ; 81,90

Förbo ; 83,33

HSB

Kungälvsbostäder

Mölndalsbostäder

Partillebo

Stena Fastigheter

Wallenstam
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Resultat, Mkr 2015 2016 2017 2018 P2019

Hyresintäkter 454 458 471 486 503

Driftskostnader -163 -163 -168 -175 -192

Underhållskostnader -88 -86 -85 -86 -83

Fastighetsskatt -13 -13 -14 -15 -15

Driftsnetto 190 196 204 210 213

Avskrivningar -65 -67 -75 -76 -88

Administration -16 -17 -18 -18 -18

Räntenetto -45 -39 -26 -28 -27

Resultat före skatt 64 73 85 88 80
Skatt o bokslutsdispositioner -19 -15 -25 -4 -18
Årets vinst 46 58 60 84 62
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